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קודמת של מק״י ,המחזיקה במנגנון ובכסף( מודעת לבעייה
זו ,והיא משתדלת לתקן מה שניתן לתקן על־ידי תכסיס
של הצגת שלט חדש־כביכול .ניסיון כזה ייעשה בעזרת
כמה עסקנים שהיו ממקורבי לובה אליאב )שהודיע כי אינו
מתייצב לבחירות ,ואינו מתכוון לשרת בכנסת( .אנשי
מוקד גם מקווים כי יוכלו לקבל ,בדרך זו ,את מימון־
המיפלגות המגיע לסיעת אליאב ומרשה פרידמן ,שיעלה
על מיליון לירות .ייעשה נסיון לשלב בתרגיל זה גם
אחד משרידי הפנתרים השחורים.
גם אם תכסיסים אלה יצליחו ,אין למוקד סיכוי לקבל
יותר ממנדאט אחד.
לעומת זאת מנוי וגמור עם מוקד למנוע איחוד רחב
יותר של כוחות־שלום ,שיהיה לו סיכוי לרכז את כל

תעמולה עדתית־קיצונית .הם יודעים כי אריק שרון ימשוך
הרבה קולות של עולי־המיזרח .שלום כהן היה רוצה
להמיר את שם הפנתרים תמורת מקום ברשימת ידין או
שרון ,אך נתקל בבעיות ,מכיוון שאינו יכול להוכיח
שקולות הפנתרים יילכו עימו.
• תנועת העולם הזה תעבור את אחודהחסימה אם
תצליח לחזור אל תדמיתה המקורית ,כרשימה לא־אידיאד
לוגית הנותנת תשובות ברורות על בעיות מעשיות .ה
רשימה קיבלה פעמיים כ־!) 1.370ב* 1965וב־ ,(1969אך
איבדה אלפי קולות בבחירות האחרונות .אחת הסיבות
לכך היתד ,נעוצה בעובדה שהבוחרים התרגלו לנוכחותו
של אורי אבנרי בכנסת ,ורצו לתת הזדמנות גם לאדם
חדש ,כמו שולמית אלוני ומאיר פעיל .הפעם יפעל גורם

הכוחות של מחנה זה ולהתחרות עם ידין ושרון .ריכוז
כזה יכול היה להגיע להישג של  4עד  6מנדאטים )זה
תלוי באישיות שתעמוד בראשה( — אולם אנשי מק״י
חוששים שבמיסגרת כזאת תהיה להם השפעה מינימלית.
והם מעדיפים מיסגרת קטנה שבה ישלטו .מועמדם לא
יהיה ,כנראה ,מאיר פעיל ,אלא רן כהן ,חבר-קיבוץ צעיר
של השומר־הצעיר.
!• הפנתרים השחורים קרועים ומסוכסכים ,וסי-
כוייהם אפסיים .כמה מעסקניהם רוצים להשתלב במוקד
או ברק״ח ,מתוך תיקווה להיבחר בדרך זו ,בידיעה שלא
יוכלו לשכנע את בוחריהם־לשעבר להצביע בעד רשימה
שמאלית ופרו־פלסטינית .אחרים רוצים לרוץ לבד ,ולנהל

זה בכיוון הפוך.

ידיו

יומרות מנופחות

 .לטובת הרשימה יפעלו כמה גורמים :פעולתה הפרל 
מנטרית המצטיינת בכנסות הקודמות ,הזכורה עדיין לרבים,
העזתה והישגיה הבולטים במילחמה נגד השחיתות ,עמ
דתה הברורה בענייני השלום ,וכישרונה להציע פיתרונות
מעשיים לבעיות היומיומיות של האזרח.

מ■ ■קים קואליציה ?
ם אכן תיראה הכנסת הבאה כפי שמסתבר מתוך
ניתוח זה ,תתעוררנה בעיות חמורות ביותר עם הר־

שרון
נזיגבלה אישית

כבת הקואליציה הבאה.
האם יכול הימין להגיע לשילטו?
על פי חלוקת־הקולות בתרשים ,מובטחים רק 58
קולות נ ג ד עליית קואליציה ימנית־דתית )המערך ,ה
עולם הזה ,מוקד ,רק״ח( .ל״ע ור״צ עשויות להצטרף ל
ימין ,כפי שעשו השבוע בעניין בוררות־החובה .משום כך
אין חסימה מוחלטת לפני עליית הימין לשילטון.
קואליציה שתכלול את הליכוד ,ידין ,שרון וכל הדתיים
תיתכן )על פי תרשים זה( רק אם יצטרפו אליה עריקים
מן המערך או ל״ע ור״צ .אולם תהיה זאת קואליציה רופפת,
שתהיה פתוחה למשברים ולסחיטה בכל רגע ,ולא יהיה
בכוחה לנהל את המדינה ולנווט את מדיניות־החוץ.
למערך יש חופש־תימרון גדול הרבה יותר .אין ספק

שיוכל לרכוש ,תמורת מחיר מתאים )בצורת תפקידי־שרים(
את רשימות ידין ,שרון ול״ע ,דבר שיבטיח לו רוב קטן
בכנסת גם בלי הדתיים .הצטרפות הדתיים תהיה אפשרית
אס ייעלם הווטו של זבולון המר על התקדמות ליד שולחן
המשא־והמתן ,שיכלול גם את אש״ף.
על כל פנים ,אם תתאמת ההערכה המופיעה בתרשים,
יהיה בכנסת הבאה רוב ברור לניהול מדיניות של פשרה
בז׳נבה והשגת הסדר־שלום ,כי הקולות של הסיעות הקטנות
מובטחים למדיניות זו.
ואכן — במצבים רבים בכנסת הבאה; וביניהם הצבעות
בעלות משמעות היסטורית ,עשויות דווקא הסיעות הקטנות
למלא תפקיד מכריע.

כורג
הפסד שולי
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