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■ ■ ■^ הקרב שדה ■ ■1■
)19 ממעוד (המשך
 אהדה לגלות כיום המובנים אך יהודי,
השטח. מן אז ייעלמו לישראל, כלשהי

הוע לא מעולם שהדבר מכיוון
הער אם לדעת קשה כסיבחן, מד

 זאת תהיה אך נכונות. אדה כות
 האויפוריה מהן. להתעלם איוולת

 עלולה בגין ם מנה •טל היהודית
ביותר. הגדולה כטעותו להתגלות

!,ש ק ,! בחו
 התפת־ כמה באופק נראות ינתיים !ך*
 הדיעה את מאד המחזקות תרות, *■

 יהדות של רצונה או כוחה על הפסימית
 ממשלת־ ■לעזרת להתגייס ארצות־הברית

ישראל.
 לקרות עומד הראשון הדבר

 כארצות■ : הקרובים כחודשים ככר
הבהי למימון חוק יתקבל הברית

ולכיתיהנבהרים. לסנאט רות
 בישראל, הקיים לחוק בדומה זה, חוק
 לשני למועמדים ניכרים סכומים יעניק

 מאד חמורים סייגים ומטיל הקונגרס, בתי
תרומות. קבלת על

 תקטן החדש, החוק שיתקבל ברגע
 על היהודי הציבור של ההשפעה בהרבה

 יהיו לא שוב אלה לקונגרס. המועמדים
 בלטו שביניהם — בנותני־תרומים תלויים

 להעביר שנהג היהודי, ה״לובי״ היהודים.
הת ■תמורת מסויימים, למועמדים המחאות
 יאבד הישראלי, בעניין לתמוך חייבותם

שלו. מכוח־הבפייה ניכר חלק
 הקרוב. בינואר החוק יתקבל אם
ב מיידיות. לתוצאות הדבר יביא

 להיבחר, עומדים 15(78 נובמבר
 מחברי שליש שנתיים, בכל כמו

 בית-הנבחרים. חברי וכל הסנאט
 תלויים המועמדים יהיו לא אם

 יהיה ואסור יהודיות, בתרומות
 המהו־ בהרבה תקטן לקבלן, להם

היהודי. הלובי כלפי שלהם ייבות
 הלובי כוח על להשפיע עשוי הדבר
בקרוב. כבר ובסנאט בבית־הנבחרים היהודי

החשו ההתפתחויות אחת זוהי
ה הישראלית שהעיתונות בות,

 תשו- להן מקדישה אינה מודרכת
אי הישראלי שהציבור כך מת-לב,

להן. ער נו

■ ה שינו ק חו ב
 יותר, עוד חשובה •טניה, תפתחות לץ

האמרי לחוקה המוצע בשינוי קשורה * י
קאית.

 לחששות במישרין נוגע הוא
 הקולות מפני האמריקאי הנשיא

היהודיים.
 נשיא אין החוקה, של הקיים הנוסח לפי

 ישירות בבחירות נבחר ׳ארצות־הברית
 המורכב גוף, על־ידי נבחר הוא ■ושוות.

(״אלקטורים״). מנציגי־בוחרים
 ארצות־ של המדינות 50מ־ אחת כל

 שלה. באלקטורים בנפרד בוחרת הברית
 ברוב שזכתה שהמיפלגה, היא השיטה
 האלק- ל כ בבחירות זוכה מדינה, באותה
 בוחרים מאות כמה כלומר: שלה. טורים

 להכריע יכולים למשל, ניו־יורק, במדינת
 אותה של האלקטורים כל לגבי הכף את

 בבחירות להכריע עשויים ואלה — מדינה
לנשיאות.
אנאכרו תוצאות כמה יש זו לשיטה
האמ הציבור על מזמן שנמאסו ניסטיות,

 רק שקיפל אדם :למשל המתקדם. ריקאי
 ארצות־הברית ברחבי הקולות של מיעוט

 שבעל בעוד בכס־הגשיאות, לזכות יכול
 קרה הדבר בבחירות. מפסיד רוב־הקולות

 יוברט כאשר ,1968ב־ למשל — פעם לא
 הפסיד אך הקולות ברוב זכה האמפרי

 במיעוט, שהיה שניכסון, בעוד בבחירות,
בבחירות. ניצח

ה לעניין יותר חשובה אחרת, :תוצאה
 צריך בבחירות, לנצח שרוצה מי : ישראלי

 מדינוית־מפתח באותן מאמציו את לרכז
 ושבהן *, רבים אלקטורים להם שיש

 קול. של חודו על ליפול ההפרעה יכולה
 ציבורים קיימים אלה במדינות דווקא

 היהודים ריכוז (בגלל חשובים יהודיים
הגדולות). בערים

 עוד להעביר משתדל קארטר הנשיא
 התיקוב• את שלו הראשונה בתקופת־הכהונה

 ת-55שי קיום את כליל שיבטל לחוקה,
-עיהיא. — התיקון יתקבל אם האלקטורים.

 מדינה כל של האלקטוריס מיספר *
 שלה. האוכלוסייה לגודל בהתאם נקבע
 למדינות מאד גדול מיספר יש כך משוס

 וכל וניו־ג׳רסי, קאליפורני׳ה ניו־יורק, כמו
הכף. את להכריע יכולה מהן אחת
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