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 הדמוקרטי בעולם תקדים כימעט אין
 את מדיחה בשילטון, הנמצאת שמיפלגה,

 ערב שלה הנשיא) (או ראש־הממשלה
 כלל הדבר תיאורטית, מבחינה בחירות.

 מודה כזאת מיפלגה שהרי אפשרי. אינו
נכ שלה ממשלתה כי הבוחרים באוזני
ש העיקרי היתרון את מאבדת והיא שלה,

 היכולת — בבחירות למיפלגת־שילטון יש
כהו בתקופת השילטון בהישגי להתפאר

נתה.
 לפני אירע כימעט זה מכלל בולט חריג

 רו־ כאשר בארצות־הברית, חודשים כמה
 הר־ המועמדות לתפיסת התקרב רגן נלד

 פורה ג׳ראלד הנשיא מידי פובליקאית
 בהפרש בקושי, אך רגן את ניצח פורד
 מהלומה זו והיתה האחרון, וברגע קטן

ליוקרתו. אדירה
ו פורד כין מסוייב ■דמיץ יש
 עצמו שיכין מפני רק ולא — יכין
ה כין המשותף כפויי. תמך

 דא יכין וגם פורר גם שניים:
 ציכור על-ידי לתפקידיהם נכחרו

 כמיק־ כימעט מונו אלא הכוחרים,
 ווטר- — לאומי אסון כעיקכות רה.

 יום־הכיפו־ כארצות־הכרית, גייט
כישראל. ריס

 חששו, הרפובליקאית המיפלגה עסקני
 שלהם. הנשיא את להדיח האחרון, ברגע
 מיפלגת־העבודה עסקני שבלב מאד ייתכן
 תופעה דומה. חשש האחרון ברגע יגבר

קורטוב־ את לרבין להוסיף עשוייה זו

 המיפלגה. של מרכז־הכובד דעת את מצב
 הדבר.״ אותו זה מעשי באופן

 לידו מחזיק יותר, כיוני הנחשב רבין,
 וגולדה גלילי י-שראל כמו הרי־אסון ניצים
 משופע יותר, כניצי הנחשב פרס, מאיר.

 ייתכן שריד. ויוסי אבן אבא כמו ביונים
 יכול אך — יותר מתון קו ינקוט שרבין

 מחוייב עצמו את יראה שהוא להיות גם
 על להתגבר כדי ניצי, יותר דווקא להיות

 ואילו אותו. העוייו הניצי האגף חשדות
 היונים, לעבר דווקא להתכופף עשוי פרס

תמיכתם. את לרכוש כדי אותו, העדינים
 כי להינכא, אי־אפשר למעשה

מלהש מאד נזהרים הצדדים שני
 כשיחות אף מוכהקות, דיעות מיע

כמלי משתמשים •טניהם פרטיות.
טריטו ״פשרה כמו ריקות, צות

ההכר הפער ״צימצום ריאלית״,
 חסרות-תוכן, פראזות ושאר תי״

 לקו כלשהי התחייכות כהן שאין
כלשהו.

,תחרות־יופ
ב הכרוכות התופעות שמכל יתכן

ב החמורה התופעה זוהי התמודדות,
 גישות בין דמוקרטית הכרעה אין יותר.

 או פנים בענייני אלטרנטיביות, מדיניות
 הכרעה שום אין רעיוני. ויכוח אין חוץ.

תחרות־אופ־. או תחרות־יופי מילבד שהיא,
שנכחדו עסקנים, אלפים שלושת

הנווטונע ותחבר
ל הכף את להכריע כדי החסר, התמיכה
טובתו.
 את לשאול רבין יצטרך אז גם אולם

 אחרי ? כזה למצב ביכלל הגיע איך :עצמו
 היה יכול כיצד בשילטון, שנים שלוש

 מיפ־ הדחה של לעברי־פי־פחת להתקרב
י לגתית

 ספק. כלי נעוצה, הסיכות אחת
על-ידו. המיפלגה כהזנחת

פרס את להמציא
 ב־ גדולה ברכה מיתה זו, **כחינה

מה היא ופרם. רבין שבין וזתמודדות
 המיפלגה, של חשיבותה על שיעור ווה

 ש־ באשלייה הטמונה האיוולת גודל ועל
ל יכול דמוקרטית במדינה ראש־ממשלה

מ ולהתעלם ממלכתיים בעניינים הצטמצם
מיפלגתיים. עסקים

 האיש אחר העוקכים אנשים
האח כשכועות כי טוענים דכין

 כיגלל גדול. שינוי כו חל אכן רונים
 את לכתת נאלץ הוא ההתמודדות

 לדכי להאזין לסניף, מסניף רגליו
 להם• השורה, מן אנשים של דיהם

 להשים להתווכח, פנים, להם כיר
ל־טאלות.

 חד אמר מיפלגתי,״ לאיש הפך ״הוא
 לא היא מחדש, ייבחר ״אם ממקורביו.

 בוודאי הוא והלאה מעכשיו זה. לקח ישכח
 הקשר על ישמור למיפלגה, רב זמן יקדיש

עסקנים.״ ועם הסניפים עם
 שצמחה היחידה הברכה זאת היתד, לא

 תהיה ההתמודדות. מן למיפלגת־העבודה
 אשר שיטותיו ועל פרס שימעון על הדיעה
 ההתמודדות את שבכפותו ספק אין תהיה,

 גדולה. טובה לה עשה הוא המיפלגה על
צרי המיפלגה היתד, קיים, פרס היה לולא

אותו. להמציא כה
מפי המיפלגד, היתד, ההתמודדות, לולא

פר וריקבון. שיעמום של ריח סביבה צה
 בכלי״ לבדן שולטות היו וידלין עופר שות

הק אחר נושא ששום מבלי התיקשורת,
עניין. מעורר היה במיפלגת־ד,עבודה שור

 תשו■ את עורר האישי המאכק
כ המיפלגה את החזיק מת-הלכ,

 האנושית הדרמה הכמה. מרכז
 היא אדישים. אנשים גם ריתקה
 זז■ הליכוד, מן הדעת את הסיחה
 הפעלולים מן ואף לשעמם, ממשיך

ד״ש. של יהסי־הציכור מומחי של

 חושב, ״אני אמר: הצרפתי הפילוסוף
 ישראלית מיפלגה על קיים.״ אני משמע

 אני משמע מסוכסכת, ״אני לומר: ניתן
 מיפלגת* קיימת אכן זו מבחינה קיימת.״
מאד. העבודה

ראש ,ניקו
ם ל ו גם חשף רכיו-פרס מאכק ^

*  התהליכים של הנוראה ההתנוונות את \
בישראל. הפוליטיים

הוש לא הוויכוח מהלך ככל כי
 היתה לא אחד, חדש רעיון אף מע

כל פוליטית עמדה על מחלוקת
אישית מילחמה זאת היתה שהי.

 העמדת• או הסוואה ללא גרידא,
פנים.

 פרס שימעון השמיע האחרון ביום־השבת
 פנים ענייני על הפוליטיות דיעותיו את

קומי נלקח אילו ארוך. בראיידרדיו וחוץ
 לחקות הרגיל ז״ל, ניקוי־ראש מצוות קאי
 את להשמיע עליו והוטל רבין, יצחק את

 איש היה לא רבין, של בקולו פרם דברי
אד עלי שהוא עניין בכל בהבדל. מבחין

בדיוק. הדבר אותו ופרס רבין אומרים מות,
 הממו־ העסקנים אחד השבוע זאת סיכם

 פוליטית, ,-מבחינה :המיפלגה של לחים
המת דיעות, יש לרבין ביניהם. הבדל אין

 אין לפרס המיפלגה. של לקונסנזוס אימות
בכל לפועל יוציא והוא דיעות, ביכלל

 ככחירות למדי, מיקרית כצורה
 מכל משוחררות שהיו פנימיות

 כוחרים פוליטי, או רעיוני ויכוח
 ראש־ לוודאי, קרוכ שיהיה, כאיש

 כלי — ישראל של הכא הממשלה
העומ הגורליות להכרעות קשר כל

המדינה. לפני דות
 על השפעה כל אין האזרחים להמוני

זו. בחירה
 שציבור-ד,בוחרים לומר, ניתן בתיאוריה

 לבחור יוכל כאשר הבחירות, ביום יכריע
מועמ לבין מיפלגת־ד,עבודה מועמד בין
 ביגלל אשלייה, זוהי אולם אחרים. דים
:השאר בין סיבות. כמה
ה לפני עומדים כלליות בבחירות •

 רא*ש־הממ״ בחירת רבים. שיקולים בוחרים
 יהיו השיקולים. אחד רק היא הבא שלה

 יעיל תפקיד שתמלא סיעה בעד שיצביעו
אי בימה המייצגת סיעה בעד או בכנסת,

 סיעה בעד או לליבם, הקרובה דיאולוגית
 או להם, החשוב מייוחד בעניין שתתמוך

.,סנטימנט קישר אליה להם שיש סיעה
תפ על האחרים המתחרים רוב גם •
 בגין) מנחם (מילבד ראש־הממשלה קיד
 ברורה, מדינית עמדה בשם יופיעו לא

 עניין, בכל והיפוכו דבר להגיד ינסו אלא
 סופרמארקטים מייצגים הם שגם מאחר

 וקידמה, ריאקציה אנשי וניצים, יונים של
וחילוניים. דתיים

 את כולו התהליך מדגים זו מבחינה
שתאפ בצורה השיטה, את לשנות הצורך

 ראש־הממשלה -של הישירה בחירתו את שר
 יוכל אז רק כלליות*. אישיות בבחירות

 לגבי במישרין להכריע הכללי הציבור
 העליונה האחריות את בידיו -שיחזיק האיש

 לשיגשוג ולשלום, למילחמה גורלו, על
ולעוני.

המו ייאלצו בחירה של כזה בתהליך
לה לכלי־התיקשורת, החשופים עמדים,

 הע־ק־ הבעיות על מוחשיות דיעות ביע
נוס מאחרי להתחבא יוכלו לא הם ריות.
לג יצטרכו הם ונבובות. סתמיות חות.
 אם — חוקיבים הם מה על לציבור לות
ביכלל. חושבים הס

 ה■ של חסדת־התוכן הדראמה
 כמחזה-אכסורד, הגוכלת שבוע,

מ יותר ככך הצורך את מכליטה
 כישראל שקרה אחר דכר כל אשר
היווסדה. מאז

 של בתוכניתו כלולה כזאת הצעה *
הבאה. לכנסת אבנרי אורי
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