ך* שכוע ש עב ד ,בשעה שהממשלה
״ ישבה ודנה ׳בעיכוב יציאתה של מיש־
לחית ישראל לישיבת הוועדה הצבאית ב־
קאהיר ,שיגרתי מיברק לראש־הממשלה.

לאור נאומו המתון שד הנשיא
סאדאת ם״מועצת־העם״ יום לפני
בן ,תבעתי את שיגורה המיידי
של המישדחת לקאהיר .הוספתי כי
והיה זה אסון אם כיגלל ״קומץ
מתנחלים כסיני״ יאכד השלום ל
מרות.

ראש־יהמסשלה לא נשאר חייב ,הוא השיב
לי כעבור יומיים במיברק הבא:
״׳מר אורי אבנרי ,מערכת העולם הזוז,
רחיב גיורדון  ,3תל־יאביב.
״תודה על מייברקך .הצגת העניינים ישבו
אין לה קישר עם המציאות המדינית.

״עם כל הכבוד .חרכתי לומר לך
שאין אתה יכול לדבר בשם ;*מ
ישראל .כפי שהוכיחו הבהירות ל
כנסת התשיעית ,וגם השמינית .ה
כנסת היא המדברת כשם האומה
והחלטותיה מאמש ידריכונו בקבי
עת כח-יניות-השלוס ,שהיא לפי הכ
רתי טובה ונכונה .מנחם בגין.״
!■ !■ ■ 1
^ כאורה ,צודק מר בגין בהחלט.

* הכנסת נבחרה על־ידי הציבור .היא
בחרה בממשלה ,שבראשה עומד מר בגין.
זה עתה אישרה ברוב גדול ) 59נגד ,9
עם  19נמנעים( את מדיניות־הממשלה,
שהביאה ל פי צו ץ ייוזמת־השלום של אנוואר
אל־סאדאת .משמע  :עם־י׳שראל רצה בפיצוץ
הזה ,ושש לקראת המילחמה הבאה.
הבן הרשע שבהגדה יכול היה להוסיף:
אם זהו ימה שעם־ישראל רוצה ,יבושם לו.
הוא בחר בממשלה וו ,והיא מגיעה לו.
כל עם זוכה בהנהגה שהוא ראוי לה.
אלא שאין הדברים כך.

אם להשתמש בסיגנונו של מר
בגין עצמו ,הרי עם כל הכבוד ,חו
בתי לומר לו שאין הוא יכול לדבר
כשם עם־ישראל ,למרות החלטות
הרוב ככנסת.
■ !■ ■ 1

ף מישטר הדמוקרטי שלנו מביע
״ הציבור את דעתו אחת לארבע שנים,
בבחירות כלליות .בין בחירות לבחירות,
מחליטה הכנסת במקומו.
אלה הם כללי המיישחק ,ועלינו לקבלם,
גם אם התוצאות אינן מוצאות חן בעינינו.
אולם לבל כלל ״ש יוצא־מן־הכלל.

במיקרה זה ,היוצא-מן־הכלל הוא
מצב המשנה ימן היסוד את הנתו
נים שעמדו לנגד עיני הבוחרים כ
יום שהם בחרו בכנסת.
אין לי צורך להזכיר ׳לאדם כמו בגין,
שהוא גם מישפטן וגם חובב מושבע של ה 
שפה הלאטינית ,מה פירושן של ארבע ה 
מלים  [ 11)115ת .0121151113 101)115 510 5[3

עיקרון זה )״כל עוד קיימות ה
נסיכות הנתונות״( חל אוטומטית,
וכלי צורך כציון מייוחד ,על כל
חוזה לטווח ארוך .פירושו שהחוזה
כטל ומבוטל מאליו ,אם בעודו כ
תולה משתנות מן היסוד הנסיבות
שעליהן הוא התבסס.
כך ,למשל; ,מתבטל מאליו תוקפו של
חוזה כספי ,אם מתחוללת אינפלציה דוהרת,
׳והמחירים הקבועים בחוזה הופכים מגוחכים.
הבחירות לכנסת מהוות ,מבחינה מסו-
ייטת ,חוזה בין הבוחרים והנבחרים .פרטי
החוזה הזה קבועים בחוק .עיקרם :העם
מרכיב כנסת שתייצג אותו במשך ארבע
ישנים.
׳מדוע ׳ארבע ־שנים ? מפני שסביר להניח
כי במשך ארבע ישנים לא ייתחוללו שינויים
דראסטיים במצב .י׳ש בתקופה זו הצטברות
שיל שינויים קטנים ,שעליהם יכול הציבור
׳להגיב בבחירות הבאות.

העקרץ של ־\1\:׳,ז׳ 8 510 8ס11£8
118115׳ אינו מופיע בחוק — כשם
לירי

שאינו מופיע כחוזים .הוא מוכן
מאליו .כאשר קורה דבר ,ההופך
על ראשם את כל הנתונים שעיצבו
את דעת הבוחרים ,קיימת הוכה
מוסרית ופוליטית ,לפזר את ה
כנסת ולקיים כחירות חדשות.
שאם !לא כן ,הופך התהליך הדמוקרטי
פולו לח׳ובא ואיטלולא — ׳תהליך פורמלי
שאיין לו תוכן ממשי.

_
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*ץ כעייה התעוררה כבר אחרי רעי 
י י דת־האדמה של ל־ם־הכיפורים. 1973 ,
המילחמה התחוללה באמצע מערבת־
הבחירות .לא היה צורך לפזר את הכנסת,
מפני שהיא כבר חותה במצב של התפזרות.
הבחירות ׳נדמו והתקיימו כחודשיים אחרי
הפסקת־האש.

אולם תהליך הבחירות השתבש
כיגלל עובדה אהת  :רשימות•
המועמדים ,שקבעו למעשה את
הרכב הכנסת הכאה ,נקבעו ונס
גרו ל פ נ י המילהמיה.

׳אחרי המילחמה הושמעה הדרישה לפתוח
מחדש את הרשימות ,כדי לאפשר שינויים,

* '•
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יזןמ י
^
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שטחים ,או סיפוח שטחים כלי
שלום ?
נכון שאחדים ׳מאייתניו העלו שאלות אלה
גם במערכת־הבחירהת האחרונה .אולם 9970
מן הבוחרים היו ,משוכנעים אז כי אלה
הן שאלות מופשטות ,שאין להן קשר עם
המציאות.
עתה הפכו שאלות אלה אקטואליות .כל
אדם ;ברחוב ייודע -שהן ׳תקפות ושיש להכריע
בהן.

איזו זכות יש ל0-צ 1האנשים ה
טובים ,היושבים )לפעמים( במלי
את הכנסת ,להכריע כשאלות אלה
כ מ ק ו ם העם ז

■ ■1
** ה קרה יב־ 17במאי?1977 ,
קיבה לזכור .עוד לא עכרו מאז
שמונה חודשים ,וככר נראים הדב
רים באילו קרו כעבר רחוק-רהוק.

כד הנושאים האלה ,בך הכריז
המנהיג הדגול של מיפדגה זו ,ב־
הוכמתו האגדתית ,לפני שמוני־ז
חודשים ,אינם רלוונטיים .אין מה
לעשות בהם .הכנסת הכאה והממ
שלה הבאה לא יטפלו בהם.

ביום הבחירות העניק הבוחר עלייה
משמעותית לליכוד ,נתן לד״ש מעמד של

מה חשוב? חשוב באיזו טכניקה תיב
חרנה מזכירויות סמיפלגות ,וכיצד ייבחרו
חברי־הכנסת.
הצבעת חברי־הכנסת של ד״ש על יוזמת
סאדאת אינה אלא פרי המיקרה .אין לה
שום קשר עם הכרעת  202,265הבוחרים
שהצביעו בעד ד״ש.
הוא הדין לגבי המערך .האם הצביע
מישהו בעד רשימה זו כדי ■שתהווה אופו*
זיציד ,ימניית למנחם בגין ,בתקופה של
הכרעות ממשיות על עניין השלום? האם
העלה אז מישהו על דעתו כי יבוא יום
ומוסדות המערך ייזמו הפגנות נגד בגין.
■בטענה ■שהוא מוכן להחזיר למצרים את
פיתחת־רפיח ?
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תודה על מכרקך הצגת העבים ים שבו אין לה קשר עם
המציאות ה מ דיני ת עם כל הכבוד
חו ב תי לו מר לך שאין אתה י כו ל לחבר בשם עם ישראל כ פי
התשיעית וג ם השמיבית
שהוכיחו הבחירות לכבסת
הכבסת היא המדברת בשם האומה והחלטותיה מאמש
שהיא ל פי הכרתי טובה ובכובה
י ד רי כו בו בקביעת מ די ביו ת השלום

| ש|

י י בסוף ינואר  , 1978כמו קוריוז.
במיפלגה זו לא היתד ,קיימת מלכת־
חיילה הסכמה יעיל שום דביר ,זולת אחד:
ש א ס ו ר לדביר על שלום ומילחימה,
שטחים והתנחלות•

איר הם מעזים בכלל להתיימר לעשות
כן?

מר או רי אבגרי מערכת העולם הזה

מבחם

שאלה מכרעת זו ל א עמדה על
סדד־היום של ה־ 17במאי .לכנסת
הנוכחית אין שום מנדאט להכריע
כה .לממשלתו *טל מר מנחם כגין
כוודאי אין שום מנדאט עממי כזה.
■ ■ !■
ך* הישג *טל ד״ש בבחירות נראה,
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ביקור סאדאת בירושלים שינה את
הנתון הבסיסי הזה מן היסוד .השלום הפך
אקטואלי .השאלה היא :א י ז ה מ ח י ר
ל יש ל ם ע ב ו ר ו .

ר חגו ר דון  3תלאביב

אילו ניבא זאת מישהו כחודש
מאי ,היה הדבר נשמע כבדיחה.
כיום הבדיחה היא סיעת-המערך
עצמה ,ואולי הכנסת כולה.
!■ !■ ■:
דיחה עגומה .בשדה־ההכרעות של

בגין

■ יוזמת-השלום נראית הכנסת התשיעית,
על מוקיוניה ■וליצניה ,קנאיה וכסיליה,
מטורפיה ומטופשיה ,כמו קבוצת אבירים
משוריינים בשדודקרב ׳מודרני.

חזרה רשמי 3
_________________

התאגדויות חדשות והרכבים חדשים .׳תביעה
זיו ׳נדחתה על־ידי המימסד המיסלגתי.
ברור ,בדיעבד ,כי התביעה היתה גכיונה.
דחיקתה גרמה לכך שהכנסת השמינית הייתה
בלי שום ספק הגרועה בכל כנסות ישראל,
מלבד הנוכחית .היא ניצחה על ארבע שינות
הידרדרות מוסרית ומעשית.

וכעיקר :היא כיזכזה ארבע
שנים שכהן יבול וצריך הזה לקום
השלום ,כפי שמעיד אנוואר אל■
סאדאת.
■1 ■1 ■1
^ תה נפערה תהום עמוקה עוד יותר

א* בין המציאות ובץ הכנסת הנבחרת.
ביקורו של הנשיא המצרי בירושלים
!באומו לפני הכנסת פתחו עידן הדש בהיס 
טוריה ישל המדינה .הם שינו את המציאות
מן הקצה אל הקצה.

סאדאת קבר את הנתונים ש
בהם נבחרה הכנסת .הוא יצר מצי
אות שאיש מכין בוחרי ישראל לא
חלם עליה ,באיטר שילשל את ה
פתק שלו לקלפי.

׳לפני המדינה עומדות עתה שאלות
גורליות• — גורליות במלוא מובן המילה,
׳באשר הן תקבענה את גורל המדינה ,גודל
!תושביה ,גורל הדורות הבאים.
למשל :

האם ההתנחלויות כקידמת־סיני
חשוכות מן השלום ז׳
האם יש להסכים לעיקרון ההג
דרה העצמית של העם הפלסטיני,
תמורת שלום מלא המבטיח את
כיטחוננו ז־
מה עדיך  :שלום כלי סיפוח

׳תבוסה

למערך.

סקעה בינונית והנחיל
הרשימות הקטנות נכשלו.
הבה נבחן תוצאות אלה .מה גרם להן?

גם הניתוח השיטחי כיותר מל
מד  :לתוצאות אלה אין שום קשר
להכרעות הלאומיות הקשות ה
עומדות עתה על הפרק.
!■ ■! ■ 1
ל* יו הרכה סיבות לעליית הליכוד .רק
י י לא זו  :התלהבות פיתאומית של המוני
ישראל לרעיון ארץ־ישראל השלמה.
הליכוד עצמו טישטש רעיון זה ,עד כמה
שאפשר! ,במהלך מיעדכתיהבחירות .מנחם
יפגין היה ׳בב״ת־היחולים .עזר וייצימן ,שניהל
את המערכה של הליכוד ,נהג בפ׳יקחות
רבד״ והעלים נושא זה כליל.

מחקר מדעי )של בר־שירה
ובריק( הוכיח כי רק ש ל ו ש ה
אחוזים מכל תעמולת-הכחירות
העצומה ש :הליכוד הוקדשו לנוש
אים של שלום ומילחימה ,התנח 
לות וטיפוח.

הסיסמה היותה  :צריכים להחליף את
השיילטון .התודעה הסוציאלית של הציבור
■נעה ימינה .פרשיותיהשחייתות הגבירו את
התחושה כי שילטון המערך התמוטט.
נכון הדבר ■ששום בוחר נאור לא יכול
היה להצביע בעד הליכוד ,אם האמין
באפשרות של שלום.

אך זהו כדיוק עוקץ העניין  :ב
מאי  1977ליא האמין כימעט איש
כמדינה שהשלום הואי כגדר אפש
רות מעשית .נראה היה בי השלום
הוא עניין כלתי־רלוונטי ,לפחות
כארבע ה*טניפ הקרובות.

ןך*
: • ....

הכנסת התשיעית אינה רלוונ
טית .היא שייכת לעולם אחר .היא
מגוחכת.
לכן דרושות כחירות חדשות.
עכשיו .מייד.

היו ׳•שסברו ■כי אפשר ׳לדחות את ההכ 
רעה העממית עד שתתגבש טיוטה סופית
שיל חוזה־זשלום .אז ,כך סברו ,יוכל העם
לקבל או לדחות אית הטיוטה בדרך של
בחירות.
עתה מסתבר בי כלל לא נגיע לטיוטה
ישל חחה־שלום ,כל עוד מכהנות ממשלה
זו וכנסת זו בתפקידיהן .מבחינה זו צודק
מר בגין בהחלט.
׳יש הסבורים ׳שאין יטעם לערוך בחירות,
מפני שסקרי דעית־הקהל מורים כי במילא
תומך הרוב הגדול בכל מעשי הממשלה.
לא חשוב מה עושה הממשלה ,הרוב יגיד

״  7״ ־ ^ '  -מ בי השקרים .אץ
זה נבון לגבי בחירות .כאשר מו
צגות ההכרעות הגדולות כסערה
של מערבת־כחירות ,כאשר נשמ
עות הטענות כעד ונגד ,עשוי ה
ציבור להתעורר מן ההיפנוזה ש
הוא שרוי כה.
אם ׳תיערכנה עתה בחירות ,יעמידו במרכזן
■שאלות ברורות ומעשיות ,השאלות הגדולות
,שיל חיינו .התשובות תחצינה את המחנות
הקיימים .מימסדים מיפלגתיים יתפרקו,
מערכים חדשים יקומו .הוויכוח יהיה מר
ונוקב .אך הוא יחיד .בריא ומבריא.

אם אין למר בגין העוז ללכת
אל העם ,יהיה זה מחובתנו לומר
לו ,עם כל הכבוד ,שאין הוא מדבר
ד ש ם לז ם ישראל.

ןן
^
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