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 - ממשלה להקים לרבץ לעזור יש
חדשות בחירות על לאלתר שיכריז בתנאי

! 1ל ס אנ ש
 .1969 מארס, בחודש היה ה *
 הסתמנה במיפלגת־העבודה אשכול. לוי נפטר מדעתה 1

כראש־הממשלה. מאיר, גולדה את במקומו למנות הנטייה
 בהתייעצויות המדינה נשיא אז פתח לחוק, בהתאם

 ביתו אל אני גם נקראתי זו במיסגרת בכנסת. הסיעות עם
 העולם סיעת בשם דעתי את להביע כדי הנשיא, של ;הצנוע

חדש. כוח — הזה
 שלא אדם, להציע לעצמי להרשות יפולתי

 האקטואלית. הסיפלגתית למציאות שיין* היה
חדש. רעיון הציבורי לחלל לזרוק חופשי הייתי

 התיישב חמים, ברכה בדברי אותי קידם שזר זלמן
 ״ובכן, ואמר: ועיפרון, קטן שחור פינק,ם שלף בכורסתו,

מציעו״ אתה מי את
 הוא ביותר הסביר שהמועמד היא ״דעתנו עניתי:

רביו.״ יצחק
 אי־ הוזפר שכה הראשונה הפעם זו היתה

 לראשות■ כמועמד רבץ יצחק של שמו פעם
הממשלה.

 הצביע הוא זו. מהצעה לחלוטין הופתע נשיא ך■
 היה שרבין מכיוון בת־ביצוע, אינה שהיא כך על מייד | |

 החוק, פי על חבר־הכנסת. ולא בארצות־הברית, שגריר אז
בלבד. חבר־כנסת על התפקיד את למטיל אפשר

 בולטת, בסקרנות לדעת, התעניין לאחר־מכן
 הכלתי־אפ■ המועמד את דווקא הצענו מדוע
הפתב. מן הדברים את קראתי הזה. שרי

 לפני שפורסמו כפי הדברים, את היום קורא אני כאשר
 בדעתי עולה ),12.3.69 מיום ,1645 הזה (העולם שנים חמש

 ללא השבוע, גם להיכתב אלה דברים יכלו בעצם כי
שינוי. כל

כלשונה: הודעתנו, הנה
 תעמוד הקרובים בחודשים הבחירות. הקדמת .1״

 גישה המחייבים וחמורים, חדשים אתגרים בפני המדינה
 המדינה אינטרס שולל זה לאור ברורות. והחלטות חדשות

 ממשלת־מעבר. במהותה, שתהיה, ממשלה של קיומה את
לכנסת. הבחירות את להקדים שיש כן, על סבורים, אנו

 אקטואלי נשאר הודעה אותה של השני הסעיף גם
:מאין־כמוהו

 של הממושך קיומה הליכוד־הלאומי. פירוק ״צ.
 דמוקרטיה •של בסידרי־החיים מחבל ממשלת־ליכוד־לאומי

 ד,מ״ החלטות קבלת מונע הוא כן, על יתר פרלמנטרית.
 איפוא, מציעים, אנו הלאומי. האינטרס פי על חוייבות

 החלטות לקבל המסוגל רוב תייצג הבאה הממשלה כי
עקרוניות.״ מדיניות

על אז שנאמרו בדברים לפחות, פיקנטי עניין, יש *
מאיר. גולדה
 רוב לגבי נעלם בבחינת עת באותה היתה גולדה

 לא איש אך במייוחד, פופולרית היתה לא היא הציבור.
 לאסון. תביא ראש־הממשלה לתפקיד שכניסתה סבר

הראשון. מהרגע בכד בטוח הייתי אני
:נאמר הנשיא, באוזני שקראתי בהודעה

 אין מאיר. גולדה הגברת מועמדות נגד .3״
 המועמדת היא מאיר גולדה חברת־הכנסת כי סבורים אנו

 גישה המחייבת זו, בתקופה הממ-שלה לראשות המתאימה
 לפיכך, הישראלי־ערבי. הסיכסוך לבעיות וגמישה חדשה

 בראשותה.״ בממשלה או במועמדותה, לתמוך נוכל לא
 על לחתום היום מוכנה המדינה כל כמעט

 כדברי־ נראו הן שנים חמש לפני אלה. מילים
מרגיזים. קינטור
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בסעיף אחת מילה אפילו לתקן שעלי מוצא יני

לנשיא: אז שמסרתי ההודעה של העיקרי
 לראש״הממשלה. הדרושות התכונות .4״
 קביעת לדעתנו, היא, ראש־הממשלה לבחירת הנכונה הדרך

 מיפלגתיים. משיקולים התעלמות תוך הדרושות, התכונות
ב להצטיין חייב הבא ראש־הממשלה כי מאמינים אנו

הבאות: תכונות
 שתזכה ודינאמית, צעירה אישיות להיות עליו ״(א)
הצעיר. הדור של הפעילה בתמיכתו
 חד־שות לגישות פתוח לב בעל להיות עליו ״(ב)

 אתגרים עם להתמודד שיוכל כך חדשים, ולפיתרונות
חדשים.
הסיכסוך בבעיות יסודית הבנה בעל להיות עליו ״(ג)

 חדשות יוזמות־שלום לקלוט נכונות בעל הישראלי-ערבי,
החזקת־שטחים. על שלום להעדיף רצון בעל ונועזות
 שיוכל כדי ביטחוני, עבר בעל להיות עליו (ד)
מערכת־הביטחון. שלוחות של בלתי־מסוייג מאימון ליהנות

בעולם. ומעמד שם בעל להיות עליו ״(ה)
 בייחוד דיפלומטי, נסיון בעל להיות עליו ״(ו)
המערבי. העולם במוקד

 להיות מבלי למיפלגת־הרוב, שייך להיות עליו ״(ז)
סנים־מניפלגתי.״ ומאבק קבוצות־לחץ עם מזוהה

 אחת של מינשר כמו כיום מצלצלים הדברים
 לאחרונה, שצצו והשינוי, המחאה מתנועות
יוס־הביפורים. מילחמת כעיקכות

 ביטויים, לא-פעם רבין השמיע הימים ברבות אולם
 חוששני זה. בשטח העיקבית עמדתו לגבי ספק -שעוררו
 תפיסותיו. הן בדיוק מה מעטים אך יודעים זד, שברגע

לנחש. צויד שיש והכל לנחש. רק אפשר
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 לראשות־ רבין יצחק של מועמדותו אל גייטתי כאן **
( הממשלה. *

פשוטות: מילים בשלוש מתבטאת היא
ו נ . לו ת ס נ א ש

 ובעיניים בלתי־מוגבל, אשראי לרבין לתת מוכן איני
 יש מחושב. אשראי לו שמגיע סבור אני אבל עצומות.

פנים בענייני עצמו את להוכיח האפשרות את לו לתת
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רביו ■צחק המועחד
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מי ח. וי גדחבי
חה אוו שמח הושיא שי ניי שיבת, ברויי ח ת שגיאו לי די עבו ת, החתיי מ קוד  לבד ה

ם, שלוש רקח שד א בשעיי. השיבה ו  חו
ם בי השגיר א ת מ  אש השיינות, לגודל ג

ח שוג א ת הי מ שי ד ת־ יזו שי בי חי  הי
לו קבות. קג  להתיי

חה*ן

 היחידי סד7הה:* ,גי סבירים אנו חשבון,
 רביאלזף הוא האלה התנוגו־ז לגל דגיתאיב

 עקזדזעלדם ב־לחמח רמםכ*ל י־בץ, יצחק
 אם אף גארצזזדהברית. ועיבוד דהצגדיר

 גהיקייבוד׳הממשלה, עיני' הדבר טהייב
 גי מגירים אני ,1סי5יזכר*כ שאיזו מאחר

 דבין יצחק של מיעגידי־הי לגיען הגימיקים
־ אערדמ^מדגר^ כי ער חזקי* כה הם

ע; דו מ דוגלים אש מ דדו שו ת ת ן ג י  ת* ג
ם ׳נש ו מ ט, די ליי סז שיי ירמנרעה חי  שתמ

ת די השילשזץ א  שיבתו ראש״ממשלס בי
בת קו ת ז, ל מו ר לא א ת ו מי  ראש״ממשלמ י

בלבד. לתקוביד׳מלגר
א האיר בך אל שי  לחת* מבלי ־ הנ
י חי ון ליגאם ״ לי ת של מי מ קד מ

שון: הרעיון ם ,1645 הזה״ ״העולם הרא 12.3.69 מיו

ו  עשוי שפירטתי, התכונות שבע את בעיון שיקרא י ב
 מסוג — תפור״ ״מיכרז מעין שזהו למסקנה להגיע

 מראש שהחליטו לאחר פקידי־ממשלה שמחברים המיכרזים
 את ומתאימים הפנוייה, המישרה, את שיקבל האיש על

לאייש. המיכרז
 החמישי הסעיף גם אמר וכך נכון. •שזה מודה אני

:אז הודעתי של והאחרון
רכין. יצחק רכ-אלוף הרצוי; המועמד .5״
 סבורים אנו בחשבון, הבאים המועמדים כל בדיקת אחרי

 הוא האלה התכונות לכל המתאים היחידי המועמד כי
וה ששת־הימים מילחמת רמטכ״ל רבין, יצחק רב־אלוף

 הדבר מחייב אם אף — בארצות־הברית הנוכחי שגריר
חבר־כינסת. שאינו מאחר בזזוק־יסוד־המנזשלה, ונד ש

 הנשיא של הצנוע הבית שנים. חמש עברו בינתיים
 שזר. במקום בא חדש ונשיא מפואר, במישכן התחלף
 מילחמת־יום־ היתה ממנה. וירדה לגדולה עלתה גולדה

הכיפורים.
 נימוקים אותם הושמעו השבוע, והנה,

 הוא וכגדלם רבין, של מועמדותו למען בדיוק,
נבחר.
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 השנים במשך עקבתי הרעיון, סנדק שהייתי אחר ץ*
רבין. של דרכו אחרי 1(■

 נראה, כך רבין, כי פיקפוקיס. לי היו פעם שלא אודה
 לתמצת מאד קשה כסרגל. ישרה •שהיא בדרך הולך אינו
פשוט. משותף במכנה תפיסותיו את

 אולם מובהקת. יונה ומתון, שקול כאדם ידוע רבץ
 מאד, קשוחות •שהיו עצות מארצות־הברית שלח פעם לא

הניציט. את ושחיזקו
 שטחים. על שלום המעדיף כאדם נודע הוא
ם שגבולות כאימרה ביטא זו השקפה י ח ו ת פ  
. מגבולות יותר חשוכים ם י ח ו ט  לי נדמה ב

 היסודית הכעייה של מצויינת הגדרה שזוהי
לפנינו. העומדת

המדינה. של וחוץ
 השלום שוחרי אם חמורה, טעות זו תהיה

להכשילו. המערד לזקני יעזרו במדינה והשינוי
דברים: שלושה יקרו אז ישכן
 בתפקידה תישאר גולדה־דיין ממשלת •
 כמא* לחבל תוכל היא ארוכים. חודשים משך

 ל־ ולגרום המערכה את להסלים מצי־השלום,
חדשה. מילחמה

 בעמדות־הכוח להחזיק ימשיכו המימסד זקני כל •
 ההזדמנות תחלוף ואולי ייעצרו, חילופי-המישמרות שלהם,

הגדול. השינוי של לראשיתו לאלתר לגרום הפסיכולוגית
 המסואבת הצמרת של כהונתה המשך •

ה הליכוד כפני הדרך את יסלול המכאישה
הלאומי. ימני

 ממשלה, להקים לרבץ לאפשר שיש הדבר פירוש אין
 בחירות. ללא ימים, לאורך להתקיים ■שתוכל

ממילא. קטן הוא זה סיכוי
 בחירות על להכריז ,מבלי לכהן רבץ מתכוון אם

ייכשל. הוא ;חדשות,
המס את להסיק הכין מיצחק לדרוש יש

ולהכ המצב, מן והדמוקרטית ההגיונית קנה
 רק לפי־שעה לכהן מתכוון שהוא מראש ריז

 כחירות לבחירות. עד — ממשלת-כיניים בראש
 ולבל — 1974כ־ עוד להתקיים צריכות אלה

אוקטובר. בחודש המאוחר
 ממשלה. להקים לו לעזור יש זו, דריישה רבץ יקבל אם

 די בל״ע. לא ואפילו במפד״ל, צורך אין זו בממשלה
 הד־פעמית הצבעת־׳אימון שתקבל ממשלת־מיעוט שתהיה

ושית׳. גולדה של המיידי בסילוקם הרוצות הסיעות של
* ■ ■

 גדולה. הזדמנות עכשיו יש רבין יצחק ^
 כמדינה המתקדמים שהכוחות לו מגיע /

 למען אותה לנצל מוכן הוא אבן אם — לו יעזרו
הסוציאלי. והצדק השלום השינוי,


