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ףדדן ס ת מו רו חי ב ל

י1״11ו ויכוח

 שתעמודנה האפשרויות הן ה ץץ
ה הבוחר בפני בדצמבר 31ה־ ביום *)

 המערך בין לבחור יכול אתה ישראלי?
המדי המצב בהמשך רוצה אתה לליכוד.

 למיל־ 1967 בין שהיה כמו והצבאי ני
 ממים־ באחת בחר — יום־הכיפורים חמת
 המערך מהותי. אינו ההבדל אלה. לגות
 יותר בקיא ערמומי, יותר גמיש, יותר

 ולליכוד. לו המשותפת המדיניות בביצוע
 משום גלוי צעקני, מחוספס, יותר הליכוד

קוא בשותפות זמן מדי מעט היה כך,
 לחקות שיוכל מכדי המערך עם ליציונית
שלו. המצליחה הטאקטיקה את בהצלחה

בלי או במערך לבחור שלא החלטת
עצ ליבראל או דתי־לאומני- אינך — כוד
 בין הברירה לך נותרה — זהו) (מה מאי

 לרשימה הזה מרי־העולם ״ש״ רשימת
מק״י. אדום תכלת מוקד ״קנ״
 הברירה כאן גם כי האומרים כאלה יש
תצ וסוציאליסט, ציוני אתה ברורה: היא
סוציא ולא ציוני לא אתה ״קנ״. ביע

״ש״. הצבע ליסט,
ב פעולה של נמוכה ברמה זיוף זהו

לפ אחדות שעות חלוצית• נוער תנועת
חז נימוקים דרושים בקלפי ההצבעה ני

 שלום לוחמי לשכנע כדי יותר הרסה קים
 להצביע חדשים שלום ושואפי ותיקים

הצ את בה ולהמיר חדשה, כתובת בעד
ב שהיתר. הוותיקה, הכתובת בעד בעתם
 הקבע צבא ולפניו, האחרון השנים עשור
 והדמוק־ השלום של האיתן, אך הקטן,

במדינת־ישראל. ראטיה

תשתנה? מה
ת 0 ץ שנ  מער־ בשתי ,1969ו־ 1965 כ
 רשימות היו האחרונות הבחירות כות ^

 כוח — הזה העולם ״ש״ לרשימת מתחרות
 לקחו 69ב־ ו־״נס״ 65ב־ נתן אייבי חדש.
 מהכתובת פעם, בכל קולות, אלפי כמה

 דמוק־ לשלום, במאבק והברורה הראשית
 זה במדינת־ישראל. חברתי וצדק ראטיה

 של השני המועמד כוחות, לפיצול גרם
 65ב־ .69ב־ זה בגלל נכנם החופשי המרכז

אייבי. בגלל שני מנדט הפסדנו
ה אלה לנו אומרים השתנה,״ ״הכל
 ל״קנ״. קולנו לתת אותנו לשכנע מנסים
אי חדשים, אנשים חדשה, רשימה ״זוהי

 תנועת אנשי חדשה, כמות חדשה, כות
 פועלים, העובדת, ארץ־ישראל העבודה,
״ חלוצים, ם... לי חיי

 היא ״מוקד״ היבשות? העובדות הן מה
לצו שהוקמה חדשה, תנועה של קואליציה

 ושל אדום״ ״תכלת ושמה הבחירות רך
הקומוניס המיפלגה מאוד, ותיקה מיפלגה

 הראשון המועמד מק״י. הישראלית טית
 פעיל מאיר (מיל.) אל״מ הוא זו רשימה של

 של כללי מזכיר הוא השני המועמד ואילו
 השלישי ׳המועמד מיקוניס. שמואל מק״י
ה והמועמד כהן רן גן־שמואל חבר הוא

 צבן יאיר מק״י של אחר מזכיר הוא רביעי
הלאה. וכך

 בעד מצביע אתה ״קנ״> מצביע אתה
 שאתה כשם צבן, ויאיר מיקונים שמואל
 אתה כהן. ורן פעיל מאיר בעד מצביע
 כתובת בעד מצביע אתה ״ש״, מצביע
 ציוניות־קומוניס־ קואליציות ללא ברורה,

 אבנרי, אורי ח״כ בעד מצביע אתה טיות,
זכ אמנון עו״ד בעד הזה, העולם עורך
 אמיתי יוסי גבולות, קיבוץ חבר ובעד רוני
הלאה. וכך

 היא ואין ידועה, תנועה היא מק״י
 העם קול זו מיפלגה של שמעונה משתנה.
 האישיות פולחן בסיגנון להזכיר ממשיך

 משה כ״חברנו ז״ל סנה משה את המפורסם
 של המרכזי והוועד נשכח״ הבלתי סנה

כמו ארוכים, למושבים מתכנס המיפלגה,

 ומקבל אחרת קומוניסטית מיפלגה בכל
ש ומנוסחות, ארובות פוליטיות החלטות

 17ב־ כחודש, לפני התקבלו בהן האחרונות
.1973 בנובמבר

 סנה משה ד״ר את שכחנו לא אנו גם
 ורוב האיש את מעריכים שאנו ככל ז״ל.

 את גם לשכוח יכולים אנו אין מעשיו,
ה בכנסת חברותו האחרונות, חייו שנות

 גלגל ששימש סנה משה כד״ר שמינית,
ממ פירוק אחרי המערך, במרכבת חמישי

 מילחמת תום עם הלאומי הליכוד שלת
 הצבעתו את. למשל, שכחנו, לא ההתשה.

 הגישה כשסיעתנו סנה ד״ר של ודבריו
 נסיעתו בפרשת לממשלה אי־אימון הצעת

לפגי גולדמן נחום ד״ר של המבוטלת
 .1970 בחורף נאצר הנשיא עם שה

 ד״ר על אסרה הממשלה ידועים. הדברים
היו־ ״...כבוד :לקהיר לנסוע גולדמן נחום

 אורי ח״כ אמר נכבדה,״ כנסת שב־ראש,
 האימון אי להצעת ההנמקה בדברי אבנרי

 פשע — פשע בוצע ״שלשום בכנסת,
 פשע המדינה, כלפי פשע השלום, כלפי
בצי כל, לעיני בישראל... אדם כל כלפי
 שתיל הממשלה עקרה בושה, חסרת ניות
לשלום.״ סיכוי של צומח, אך רך,

 :ויכוח באותו ז״ל סנה משה ד׳׳ר אמר
חו אפיזודה אלא איננה גולדמן ״...פרשת

 זה, בדיון המביעים, בין אני אין לפת.
לממשלה.״ אי־אימון

 לאי האחריות את עלינו הטילה מק״י
נצי .1969 בשנת. שלום חזית של הקמתה

 בחוגי זו האשמה על חוזרים ״מוקד״ גי
 הרביעי המועמד השנה. גם שלהם הבית
 ״מוקד״ ברשימת והשישי(טיטלבוים) (צבו)

 של דרכו כ״ממשיכי מק״י בעיתוני מכונים
 אולם סנה,״ משה נשכח הבלתי חברנו
 כממשיכי חמקמק היה לא עצמו סנה הד״ר
 שיהיה התחייבתי ״...לא מ״מוקד״: דרכו

 באוזני הכריז לך,״ כמו עניין אותו לי
 13.4.70ב־ בכנסת בדיון אבנרי אורי ח״כ
 שבוע באותו שנשמעו הכרזות־סיפוח על

מו ״אני וייצמן. עזר שר־התחבורה מפי
רו איני לי. תעזור אל רב. שוני יש דה.
בעזרתך!" צה

 ד״ר פירסם זו גלוייה הכרזה בעיקבות
לכו תחת בדבר ארוך מאמר סנה משה
ב לחבל אפשר השלום בשם ״גם תרת

החב שי״ח חברי את האשים בה שלום״
— הזה העולם את ב״מוקד״, היום רים

 וביטחון לשלום התנועה את חדש, כוח
ב בגידה כדי עד בתבוסתנות ואחרים,

 דורשים שהם משום הלאומיים, אינטרסים
הרא כעיקרון אי־הסיפוח בעיקרון להכיר

הנד והביטחון השלום מדיניות של שון
בידיהם. רשת

האח הניסיון היתר. יארינג שליחות
 הסובייטים־אמריקניים המאמצים לפני רון,

מוס בינלאומי גורם של מצידו הנוכחים,
 של המחודשת ההתדרדרות את לעכב מך,

 סיעת התיכון. במזרח הצבאי הסיכסוך
מהממ תבעה חדש כוח — הזה העולם

 ולהשיב יארינג ליוזמת בחיוב לענות שלה
ויש מצריים לממשלות שהגיש לשאלון

 אין ״...אם סנה: משה ד״ר אז אמר ראל.
 בעד שהוא מי יארינג. שיחות אין — הסכם

 מוסכמים תיקונים עם ביוני 4ה־ גבולות
את שהרי יארינג, בשיחות צורך לו אין

 ה־ באמצעות מצריים נשיא לנו הציע זה
"טיימס ניו־יורק . . .

 יום־הכיפורים, מילחמת אחרי חודשים
לפ ושבוע הבחירות לפני שבועות שישה

 המערך, של הנקודות 14 מיסמך אישור ני
השו מק״י, של המרכזי הוועד התכנס

 ״במשא־ :והחליט ב״מוקד״ הבכיר תף
 להסכים הערבי הצד נתבע הצפוי ומתן

 שבמסגרתו שלום, חוזר. לחתימת עקרונית
ומצ ישראל בין השלום גבולות יותוו

 יש־ שלום הסכם יסוד ״...על או, ריים...״
 גבולות גם יותוו בו ראלי־ירדני־פלסטיני,

המוס הגבולות אל צה״ל ייסוג השלום,
המוסכמים...״ השטחים מן כמים

 במערך, הימין של הניסוחים הם אלה
ה את לטשטש הרוצים אלה של ניסוחם

והיוצ פלסטינית במדינה וההכרח צורך
נרחבות. סיפוח לתביעות חדש אליבי רים

אתם? מי
ב התחלנו 1969 בחירות אחרי נה **ץ
י ביש השלום כוחות לאיחוד פעולה ע
 70 מאי שבין השנים שלוש במשך ראל.
 עם הדוק פעולה שיתוף קיימנו 73 למאי
 אדום״ ״תכלת בשם עתה המרכיבים אלה
 ובהסתדרות, בכנסת סיעתנו ״מוקד״. את

הברו הכתובת היו הזה, העולם השבועון
 ניבה כהן, רן של להזדהותם ביותר רה

ספירו גדעון מוקד, גבריאל ד״ר לניר,

 של בנושאים פעלנו יחד אחרים. ורבים
 ואיקרית, בירעם עקרבה, פיתחת־רפיח,

עבו סיכסוכי ליישוב החוק יהודי, הוא מי
 הריתוק, צווי נגד שביתות״), (״צינון דה

 לשלום בתנועה בולוניה, ועידת בהכנת
אחרים. ציבוריים ובאירגונים וביטחון
 מדוייק העתק הוא אדום״ ״תכלת מצע

 פעולה בשיתוף שנוסחו מ״עיקרי־מרי״
 כשם ובהסתדרות, בכנסת פרלמנטארי,

הצי במאבקים למעשה הלכה שהתקיים
 דמוק־ ,לשלום המשותפים הרחבים בוריים
סוציאלי. וצדק ראטיה

 משיתוף מק״י נעדרה הצער, למרבה
 מרכיביו לבין בינינו שהתקיים זה פעולה

 פעילים גם אדום״. ״תכלת של העיקריים
 שתמונותיהם ״מוקד״, של אחרים רבים

 עמוס כמו במודעותיו, היום מתנוססות
 — מרגלית אבישי ברינקר, מנחם ד״ר עוז,

 מאיר זו. וענפה מסועפת מפעילות נעדרו
 העצומה על לחתום סירב עצמו, פעיל

 מלהשתתף נמנע עקרבה, עצורי לשיחרור
 בירעם עקורי למען הפעולות בכל בעצמו

 המרכזית בעצרת להופיע סירב ואיקרית,
 בתל־ ההפגנות למשתתפי לעג במיכמורת,

 ניבה כהן, רן על גיחך וירושלים, אביב
וחבריהם. לניר

 ז״ל, סנה משה ד״ר של דרכו ממשיכי
 ויו״ר מזכיר טיטלטבוים, וראול צבן יאיר

 הודעות מסרו מק״י, של המרכזי הוועד
 איתם, יחד שהקימו אלה כי לעיתונות,
 הלאומנות ״שבויי הם מוקד את לאחרונה,
 גנאי מילות וכהנה כהנה ועוד הערבית״

 לעצרת עד להשתתף, סירבה מק״י ותואר.
 בירעם עקורי למען בפעולות מיכמורת,
 בפעולות השתתפה שלא ומובן ואיקרית

ועקרבה. בפיתחת־רפיח הנישול נגד
 השני המועמד הוא מיקוניס שמואל ח״כ

להס מנסים רב בכישרון מוקד. ברשימת
 שישנו משום מדוע? הבוחר. מן זאת תיר

 רוטאציה תהיה כי ברבים, שפורסם הסכם,
 כל וכי מיקוניס לשמואל פעיל מאיר בין
 תכלת בין בשווה שווה יתחלק ל״קנ״ קול

למק״י. אדום

יהיה? מה
 בקריאה יצא אבנרי אורי ״ב ך*

 הבחירות אחרי מייד ונרגשת, גלוייה ן (
 השלום מחנה לאיחוד השביעית, לכנסת

 חדש כוח — הזה העולם פעילי בישראל.
 וחוגי- עצומות על בחתימה הסתפקו לא

 בכל הראשונים היינו — סאלוניים בית
 מישמרת־ בכל מחאה. מסע בכל הפגנה,

 בהפגנות עצומות, על בהחתמה סיסמאות,
 בכל יומיומית, ענפה, ובפעילות רחוב
 סיעת ונושא. נושא בכל ומקום מקום

 היא בכנסת חדש כוח — הזה העולם
 למען הפרלמנטארית בפעילות ניסיון רבת

 כוח — הזה העולם סיעת והביטחון. השלום
 הכללית״ ״הקונסוליה היתד, בכנסת חדש

השי בכנסת והדמוקראטיה השלום למחנה
והשביעית. שית

 אך יהיה?״ ״מה היום שואלים רבים
 כבר הסיקו זאת, יודע אתה מעטים, רק
 היום שמספר מי הנכונות. המסקנות את

 לסיעת הזדמנות ישנה כי חוצות, בראש
 חב־ שישה או חמישה ארבעה, של שלום

 היא המציאות בהקיץ. חולם הוא רי־כנסת,
 סיכויים ישנם יותר. והרבה יותר עגומה

 עקי־ לוחמים חברי־כנסת, ארבעה לשלושה
הוח מזו גדולה הזדמנות — לשלום בים
להע אדום תכלת של החלטתם עם מצה
 שיתוף המשך על מק״י עם שותפות דיף

הזה. העולם מרי, תנועת עם הפעולה
ב מיותרים סיכונים לקחת לנו אסור
 שלום לוחם כל של חובתו אלה. בחירות
 בעד המרכזית, הכתובת בעד להצביע
מצ בה שאין ״חצי־חצי״. שאיננה רשימה

 וערפל מנוגדות, תוכניות מנוגדים, עים
ותוצאותיה. הפעולה כושר על מוחלט

 ובלתי ברורה בצורה להצביע יש הפעם
 שנתן במי אימון תן פנים. לשתי משתמעת

 השנים בכל עליו ובמאבק בשלום אימון
 הימים, ששת למילחמת שקדמו הקשות
ואחריה. יום־הכיפורים במילחמת אחריה,

 — השלום גורל יוכרע השמינית בכנסת
 רבות, לשנים דחייתו או עכשיו, כינונו

 על מאיימות מדם עקובות כשמילחמות
כולו. האיזור ותושבי מדינת־ישראל

הצ שלום־נטו. הצבע לשלום. קולך תן
 אבנרי, אורי את לכנסת והכניס ״ש״ בע

אמיתי. ויוסי זכרוני אמנון
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