
 גולדה אחרי ישראל, ממשלת לראשות
3 מאיר.
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ה ^  הם המערך של שהיונים לומר ש
|  להתפתחות הנוגע בכל חפים־מפשע, /
זו.

 אלה ווניס השתתפו שנים שש במשך
המ את שהציפה הנוראה, בשטיפת־המוח

 התנגדות ושיצרה כלי־התקשורת, ■בכל דינה
 שטחים, להחזרת ■מוחלטת כימעט ציבורית

באפש מוחלט כימעט אי־איימון עם יחד
שלום. של רות

 משה את משרת זה מצב־רוח
הימני. הליכוד ואת דיין

 על הקערה את להפוך סיכוי שהיה יתכן
התמו כאשר המילתמה, למחרת מייד פיה

 ׳אילו כל. לעיני הסיפוח מדיניות טטה
 באומץ־לב המערך של היונים אז קמו
אלטרנטי מנהיגות הציבו אילו דיין, נגד
 פומבי למאבק יצאו אילו גלוייה, בית

 יתכן — גולדה־דיין־גלילי קו נגד ונמרץ
 את ולמנוע דעת־הקהל את לשנות שיכלו
הליכוד. עליית

הקו רבבות את להציל היה ניתן זו בצורה
 ראשי את להעניש נדי לליכוד שהלכו לות■

 את כלומר — למחדלים האחראים המערך
 בפני להעמיד היה ואפשר ודיין. גולדה

 במקום שלום, של אמיתית תיקווה הציבור
איש. שיכנעו שלא ריקות ,מליצות
 שהיה זה, במיבחן עמדו לא היונים אולם

 אליאב, לובה ■את הפקירו הם האחרון. אולי
 והובס דזן־קישוטית מילחמת-יחיד שניהל
 לה גולדה, את לשרת הוסיף ספיר כליל.

 בטוח היה אלון אישית. משועבד הוא
 ולא דיין, ירידת עם האוטומטית, בעלייתו

יוני. מחנה בראש בגלוי עצמו את העמיד
 היונים כל התגייסו במערכת־הבחירות

 כמו אינטלקטואלים עם יחד המערך, של
 תעמולה לעשות כדי חפר, ׳וחיים פלד ׳מתי

 ומשה מאיר גולדה עמדו שבראשה לרשימה
 דבר עשה לא עצמו שדיין בעוד דיין,
 הליכוד. בעד להצביע ממעריציו למנוע !כדי

 היונים הצבעת את מנעו המערך של היונים
לה עכשיו (שיכלו רשימות־השלום למען

לגולדה. הקולות את ומסרו אותן) ציל
 במערך היונים ראשי גם מאמינים כיום
 של יציב רוב העבודה במיפליגת שקיים
 ■ספיר, כמו ׳ליונים, שיש השליטה ניצים.

 ■אינה המיפלגה, במנגנון ועופר, רכינוביץ
 יכול המנגנון האמיתי. המצב את ׳משקפת
 — !כתיקונם בימים דברים הרבה לעשות

 התמודדות הפרק על תעמוד כאשר אולם
 ידעת יותר הרבה חשובה דיין, משיה עם

 מן איש אין זה ברגע השורה. מן החברים
 את לנצח יסי!כוי לו שיש מאמין היונים

כזה. במיקרה דיין
 היבשים המיספרים על נוסה

לטו פועלת דיין, לטובת הפועלים
 הגמורה הדמוראליזציה גם בתו
הרגל. את שפשטו היונים, של

ת דייו״ארי? בר־
 פחות חשוב בבחירות הליכוד יצחון 8*
דיין. משה של המעשית עלייתו מאשר ■4

 ארוך. לטווח חשיבות זה לניצחון יש
אפ יהיה שבקרוב מוכיחות אלה בחירות

 שני במשך אפשרי היה שלא דבר שרי
 כן (ולפני במדינה ימני שלטון — דורות

ביישוב).
 בסימן עמדו האלה הבחירות

 זה סחב ימינה. הכללית התנועה
שנר מכפי רציני יותר הרבה הוא
 את מטביע הוא ראשון. במבט אה

הבחירות. תוצאות כל על חותמו
 11 — מנד,אטים 39 קיבל הליכוד !•

 והמרכז גח״ל קיבלו מאשר יותר מנדאטים
שה הקולות הקודמות. בבחירות החופשי

 מימיפלגת־ באו כאלה) יהיו (אם ע״מ ביאו
העבודה.

ימינה. זזו הדתיות המיפלגוית כל
 מסירת עם ימינה, זז עצמו המערך •1

דיין. למשה עמדת־הימפתח
המע מן שנשרו קולות־יהמחאה כל ס
 לרשימתה יהלכו לליכוד, יהלכו ושלא רך,
 היה לא זו לרשימה אלוני. שולמית של
 ותדמית — שלה התדמית מילבד להציע ימה
ב אזרחית־טובה ימנית־מתונה, היתד. זו

 בין בהתחרות ול׳׳ע. המערך שבין שוליים
 שהיתר. רשימתחטוקד, ובין רשומת-אלוני

 זכה לא — סוציאליסטית תדמית בעלת
אחד. בקול אפילו מוקד
 מתהליך, חלק היא זו שמגמה ספק אין

שההצבעה יתכן קוניונקטורלי. יעניין ולא

 חד־יפע־ ,עונתית היא רש״מת-אליוני בעד
 בבחירות ע״מ בעד ההצבעה כמו — מית

 ימינה הכללית המגמה אולם הקודמות.
אידי חברתית, התפתחות של תוצאה היא

תימשך. והיא — ■וכלכלית אולוגית  הליכוד יכול הבאות בבחירות
כ 1 מם׳ המיפלגה לדרגת לעלות
מדינה.

 למרות הפעם, זאת יעשה לא הוא אבל
 הצלחתו הפכה לא יזו, מבחינה תיקוותיו. יכל

׳מכריע. לניצחון הליכוד של הגדולה
 לליכוד מאפשרת התוצאה אין בך !משום
 מאפשרת היא אבל — לישילטון לעליות
לשילטון. לעלות דיין למשה

 כבר בחשבון נלקחה זו אפשרות
 בשקט, בחשאי, הבחירות. לפני

הלי בין מעשית ברית אז נכרתה
ודיין. כוד

גי בכמה ביטוייה את מציאה זו ברית
 לתשומת־הלב כה עד זכו שלא לויים,

:הראוייה
 תעמולת־ כל את שביסים הליכוד, ן#

המע את להעניש הצורך על שלו הבחירות
 יפעם ׳אפילו הזכיר לא המחדל, בגליל רך

זה. בהקשר דיין, משה את אחת
 ולא הליכוד, את תקף לא דיין משה י•
 בעד להצביע לשעבר רפ״י לאנשי קריא

 בעד הצביעו מהם שרבים ספק אין המערך.
 נטו קול שזהו נכון חשבון מתוך הליכוד,

דיין. למען
תמו ברית נוצרה המילחמה במהלך !•

 ידי- שהיו שירון, ואריק דיין משה בין הה
הצט דיין רבות. שנים במשך דים־אויבים

התעלה, את צלח שזה אחדי אריק עם לם

 שפך כאשר אותו, מלתקוף נמנע ואריק
 ׳מערכת־הבי- ראשי שאד כל על חמתו את

 בשיתוף־ פעלו השניים והמדינה. טחון
הנדון). (ראה מכן לאחר גם הדוק פעולה

לה דיין משה שירצה רגע בכד
 יעמוד הימין, עם קואליציה קים

אוטומטית. כמעט לרשותו הליכוד

ת ס בו □ ת שלו ה
ב מחנה-השלום נמחץ זאת עומת

 הבמה מן ירד והוא אלה, בחירות /
יעיל. פוליטי ככוח

 של אשמתן זוהי חלקי, באופן
הפי בגלל עצמן. רשימות־השלום

 שני לפחות איבדו הן ביניהן לוג
לימין. שנמסרו מנדטים,
העו רשימות קיבלו הקודמות, בבחירות

 38כ־ ביחד ונ״ס מק״י חדש, כוח—הזה לם
 שלושה מבטיח היה זה מיספר קולות. אלף

הפעם. גם מנדאטים
 — קולות 22,188ב־ !מוקד זכה הפעם

שעב בפעם ונ״יס מק״י של כמיספר בדיוק
 שתמך והציבור נ״ס, אנשי כל כימעט רה.

 במוקד. הפעם תמכו שעברה, בפעם בנ״יס
 המנדאט לפחיות גיצל זיו, לברית הודות
!מק״י. בידי שהיה האחד

 קולות 32,652ב־ ביחד זכו ומרי מוקד
 מייספר דאז. הרשימות משלוש פחות —
 מג־ לשלושה קרוב הפעם מבטיח היה זה

דאטים.
משותפת. רשימה קמה אילו

את מושכת היתה שהיא ספק אין

ל דרושים שהיו הנוספים הקולות
 ואודי מלאים, מנדטים שלושה

לארבעה.
חו במשך התנהל כך על המשא־והמתו

 הבחירות אחרי ׳מייד ונכשל. רבים, דשים
 התמונה התבהרה כבר שבהן בהסתדרות,

משו רשימה למוקד מרי הציע הקודרת,
 רשימת־המוע־ הרכבת מסירת עם תפת,
סירב. מוקד ניטרליים. לאישים מדים

 לכל ברור כשהיה המילחימה, אחרי מייד
 רשי- אחרי להוט אינו שהציבור בר־דעת

 גושים שני יבין הקיטוב וכי קטנות, ■מות
 ׳מחנה-יהשלום על אסון להמיט עלול גדולים

 באופן להקים למוקד אבינירי אורי הציע —
 ולהתחייב לאלתר, משותפת ׳סיעה דרמטי
 (את הבאה בכנסת גם משותפת לסייעה

 בשלב לאחד ניתן לא הנפרדות הרשימות
 הסיכוי אבד וכך — שוב סירב !מוקד זה).

אמינה. כתובת לבוחר להציע האחרון
 !מן הסתחררו ימוקד שאנשי ספק אין

 ׳אקדמאיים, בחוגים זכו לה הרבה ההיענות
 לא הם באסיפת־עם. המשתתפים ומגודש

 רק יזכו בהסתדרות שבבחירות לכך לב שמו
בי לכן. קודם לבדיה מק״י שקיבלה באחוז
 בכל השבוע התנקם זה ׳מופרז עצמי טחון

 אלף 20מ־ למעלה כאשר ומחנדדהשלום,
לאיבוד. הלכו שוחירי־שלום של ׳קולות
 מסביר אינו זה קטלני מישנה גם יאך

 מיל- אחרי ׳מחנה־השלום. של המפולת את
 שלום, על דיברו הכל כאשר כזאת, חמה

 רשימות- כל בעד המצביעים מיספר ד ר י
 רשיזמת־אלויני, בעד הצביעו רבבות השלום.
 ויש- זה, נושא על ׳סתמיים דברים שאמרה
ב קשורה היתה שלה העיקרית התדמית
לגמרי. אחרים נושאים

 תכוסה נחל כולו מחנה־השלום
 החריה דק בתוכו הפילוג קשה.

זו. תבוסה והגביר

ה מה ר למר■♦ ק
 ביותר הקשה המכה את שספג חלק ן■*

י מדוע מרי. כמובן, היה, ) 1
 כוחה השטח. פני על נראות סיבות כמה

 בהערכה היה מרי רשימת של המיוחד
 הפרלמנטרית. פעולתה זכתה לה הכללית

 על כלל חשבו לא 1973 בוחרי אולם
 שעה רק הממשלה. על רק אלא הכנסת,

 לפתע, רבים, ■נזכרו הקלפיות סגירת ׳אחרי
זיו. סיעה של בחשיבותה

 התרגל כך כל הציבור כן, על יתר
 שהתייחס עד בכניסת, אבנרי של לפעולתו

 מן כחלק מאליו, מובן דבר כאל אליה
 בעד להצביע עשויים שהיו רבים, הנוף.
 סכנה שצפוייד. דעתם על העלו אילו מרי

 טרחו לא הביאה, בכנסת אבנרי לנוכחות
 ש״מקו־ גמור ביטחון מתוך בעדו, להצביע

האחרים. על סמך אחד כל מובטח״. מו
חד יפנים העדיפו רודפי־אופנה בוחרים

חדשות. שהיו ■מפני פשוט שות,
 קיבלה, מרי שתנועת היא אחרת סיבה

 תרמה שמאלני־רדיקלי. צביון בצדק, שלא
 שמאליים גורמים עם ההתקשרות לכך

 כולה המדינה כאשד בהסתדרות. בבחירות
במ במרי זו תדמית פגעה ימינה, הלכה
 לרשיטת־יאלו- קולות אלפי והעבירה יוחד׳

 דומה, כללית תדמית בעלת שהיתה ני,
יימני־ליברלי-מתון. גוון בתוספת אך

 יכולות ׳אינן לבדן אלה סיבות אולם
 פשוטה סיבה פעליה המפלה. את להסביר
:יותר וחמורה

 רשימת היתה אלה, בבחירות
 בחתירה כיותר העיקכי הגון? מרי

הס ללא שדיבר היחידי לשלום,
ה על העמדת־פנים וללא וואה
 עכור לשלם שיש היקר מחיר
המדי ביטחון את שיבטיח שלום,

בעוכריו. היה זה נה.
,לתבו גורמות היו לא הסיבות שאר יכל

 על לפחות שומרית הייתה והרשומה סה,
לש מוכן הציבור היה אילו הקודם, כוחה
 מרי ועיקביים. רציניים דברי־שלום מוע

 בכניסת, ייצוגו ויאת קולות, 6,000כ־ איבד
 הבלתי-יפופולרי הדגל את שהרים מפני

השלום־מרצון. דגל אלה: בבחירות ביותר
 שקולות בעובדה טמונה לכך ההוכחה

 על בקושי (ששימרה למוקד הלכו לא אלה
 שאינן לרשימות אלא ונ״ס), מק״י קולות

 קצת :השלום יעניין עם ברצינות מזוהות
 לבלום (כדי למערך קצת לר׳שימת־אלויני,

 העניש (כדי לליכוד וקצת הליכוד) את
המערך). ■את

 התמונה את משלימה התוצאה
 השמינית, ככנסת :דיין משה לגבי
 לא הקובע, האיש הוא יהיה שבה
 את שהזהיר היחידי האיש יישב

 מוביל שדיין שנים כמשך הכנסת
 והורס משחית שהוא למילחמה,

 ושעלייתו מערכת-הכיטחון, את
לאומי. אסון תחיה




