
של״י* כמועצת הקולות מניין אחרי עוקב (באמצע) מרציאנו פנתר
נמנעים 4 בעד, 56 נגד, 66

במדינה
)30 מעמוד (המשך

כלי של הבארבארי המעשה את מבצעים
בני־הערובה. את

ץ: של המסקנה  ערא- של ״מדינה בג
 לאמריקה, סכנה תהווה וקדומים״ פאתים

 בישראל, לתמוך אמריקה צריכה כן ועל
 שלה האמיתי הבטוח הנאמן המיבצר שהיא

 לעזור נשק, יותר לה לספק עליה במרחב.
פלס מדינה של הקמתה את למנוע לה

טינית.
שוכ לא מוזר, באורח חילוני. גוף

 קרה אלה. טענות על-ידי האמריקאים נעו
הגמור. ההיפר

מהצ במייוחד התרשמו לא האמריקאים
 הודעה במיסגרת שניתנה קדומי, הרת

 ונשיא האשפ״י שר־החוץ של משותפת
 הסיקו הם ופיה.6ב ביקור בעת בולגריה,

 נאלץ אש״ף :ההפוכה המסקנה את ממנה
 בניגוד גם הסובייטיות, בעמדות לתמוך

ה היא שבריודהמועצות מפני לרצונו,
 ייפתח אם בו. התומכת היחידה מעצמה
 התלות תחלש אמריקאי-פלסטיני דדשיח

 האיר- יוכל ובמילא במוסקבה, אש״ף של
לעמ הדומות עמדות לנקוט הפלסטיני גון

מוס ומדינות סעודיה איראן, של דות
הסוביי לפלישה המתנגדות אחרות, למיות

טית.
לאמ נראים חומייני-עראפאת יחסי גם

 הדיפלומטים כליאת אחרי אחרת. ריקאים
 לתווך אש״ף התנדב בטהראן, האמריקאיים

 חומייגי. על-ידי נהדף אך הצדדים, בין
 שהוא באש״ף, חושד הדתי־קיצוני חומייני

קש שנתגלו גם מה מובהק, חילוני גוף
המר הערבי המיעוט ובין אש״ף בין רים
איראן. בדרום דני

 כי בטוחים האמריקאים כן, על יתר
 ברית להקמת יביאו אפגניסתאן מאורעות

חי עם מייד ואמריקה, איראן בין חדשה
 לכן האמריקאיים. בני־הערובה פרשת סול

מתו הודעה השבוע האמריקאים פירסמו
ממ איראניים קצינים כי הזכירו שבה נה׳

 ושבה בארצות־הברית, להתאמן שיכים
השגרי פעולת חידוש כי הדיעה הובעה

 לשני יסייע בטהראן האמריקאית רות
הצדדים.

 מתונים צלילים נשמעו מאיראן גם
 עשוי המשבר כי להבין, ניתן השבוע יותר.

 חקירה באו״ם תתנהל אם לסיומו להגיע
 פשעיו, ויפורסמו יתגלו שבה השאה, נגד
באיראן. שדד שהוא ההון יוחזר ואם

הפ זה כל אמריקאי־מצרי. קשר
 היר- לא הם אולם ועמיתיו. בגין את תיע

 שהסברה קיוו כי ייתכן מטיעוניהם. פו
 האמריקאית, דעודהקהל על תשפיע זו

 עוררו ואפגניסתאן איראן מאורעות אשר
 גם מה הלאומניים. היצרים את מחדש בה

 פוליטיקאים כמה נמצאים שבשנת־בחירות
למטרו זו בתעמולה להסתייע המוכנים

הפרטיות. תיהם
 זו הסברה• כי נראה השבוע בסוף אך
 והקדומים״ ״העראפאתים שירטון. על עלתה

 אפילו הלבן. בבית האיש את הפחידו לא
 לא בוושינגטון תמיר שמואל של ביקורו
הסיפים. אמות את שם הרעיד

בירו לדלוק הוסיפו האדומים האורות
ש האוטונומיה, בשיחות המשבר שלים•
 אל- אנוור הנשיא על-ידי לפתע הוחמר

 את מעליבה כימעט בצורה שדחה סאדאת,
ה הצוות של המגוחך האוטונומיה״ ״דגם

 אמריקאי- מקשר כחלק נראה ישראלי,
מצרי.
 קארטר ג׳ימי ממשלת ספק: נותר לא

 בדרך מהיר הישג להשיג יש כי סבורה
 משני לפחות הישראלי-פלסטיני, ההסדר אל

:טעמים
 לפעול האמריקאים על להקל כדי י•

 ברית־המוע- נגד המוסלמי־הערבי, במרחב
 תשמש לישראל הערבים שאיבת מבלי צות,

מיטרד.
 עצמו קארטר לג׳ימי לאפשר כדי !•

 הי- השיג הוא זה במישור גם כי להוכיח
בבחי סיכוייו את שישפר דבר נוסף, שג

 עשרה בעוד שתיערכנה לנשיאות, רות
חודשים.

מיפלגות
אמ!ת !סוד רגע

 שהיתה פיצצת-הזמן,
 רבגיין מתחת ה חפויי

השבוע התפוצצה ש?"י,
 נקרא זה אחר בזה דממה. שררה באולם

לשולחו־ גיגש בשמו, הנוכחים מן אחד כל

 קופ- לתוך מסומן פתק שילשל הנשיאות,
כקלפי. ששימשה סת־קרטון

 של״י, של המועצה חברי )145 (מבין 126
ב שנסתיימה בוועידת־האיחוד שנבחרה

 קיום נגד או בעד הצביעו בוקר, אותו
בכנסת. התנועה בסיעת הרוטציה

תר ובאורח מופתי, בשקם התנהל הכל
 בזכות דיברו נואמים שלושה למופת. בותי
 החלוקה נגדה. שלושה הרוטציה, קיום

 והיא התנועתי, המוצא פי על היתד, לא
 ארנון, יעקוב ד״ר ידידים. בין גם הפרידה

בז דיבר מישרד־האוצר, מנכ״ל שהיה מי
 מתי (מיל׳) האלוף ידידו, הרוטציה. כות

 בעלי־הפלוגתא, שני נגדה. דיבר פלד,
אח דיברו פעיל, ומאיר מרציאנו סעדיה
רונים.

ה התנהל קריאות־ביניים, כמה מילבד
ל להיכנס לזר הותר אילו בשקט. דיון

ה את לקבל יכול היה הסגורה, ישיבה
 כל אך אקדמי. נושא על שמדובר רושם

ל אמת של רגע הגיע כי ידעו הנוכחים
תנועתם.

 דקות כמה תוך ואכן, בבטן. בעיטה
הכל. התפוצץ
 באמת אקדמי דיון התנהל שבאולם בעוד

 שכר־ על דרגות־המס השפעת (הנושא:
 שולחו־ על סמוך, באולם נערכה העובדים),

התו פיתקי־ההצבעה. ספירת גדול, שיש
נמ 4 בעדה, 56 הרוטציה, נגד 66 : צאה

נעים.
 הסתיימה זו, תוצאה שנמסרה ברגע

 דשות־ את ביקש מרציאנו סעדיה השלווה.
בהת אישית. הודעה מסירת לשם הדיבור
 פרישה על תחילה הודיע גוברת רגשות

 התלהב, דיבור כדי תוך אך התנועה, מן
 להילחם נשבע של״י, על מילחמה הכריז

בה.
 כדי הבמה על פעיל מאיר עלה כאשר

ה אירעה נגדית, אישית הודעה למסור
 אנשיו חברי־המועצה, תריסר התפוצצות.

 צועדים החלו אשתו, וביניהם מרציאנו, של
ש במעבר עוברים כשהם הדלת, לעבר

 עלבונות התעכבו. בדרך האולם. באמצע
 עבר, לכל הוטחו עסיסיות ערביות וקללות

אגרופים. הורמו מהר וחיש
 של אשתו ובראשם פנתרים, של קבוצה
 על גוברת בהיסטריה הסתערה מרציאנו,

 את והרימה עקרה פעיל, על ירקה הבמה,
תחי מכים החלו אחרים שולחן־הנשיאות.

 בלא ואחר־כך, פעיל, של אנשיו את לה
 איש־תנועה בדרכם. שנקרה מי כל אבחנה,

 הארץ על הופל חובב, צלם מירושלים,
 כהן, רן מתנפחות. ופניו שן יורק כשהוא

 מכה ספג בהסתדרות, של״י סיעת ראש
 והוכה הופל נכה חבר-מועצה עורפו. על

 שהצביעה לוטן, יעל הסופרת גם קשות.
 בביטנה, בעיטה ספגה הרוטציה, בעד
 שהפנתרים הערה לכן קודם שהעירה מפני
עלבון, בה ראו

 כשהוזעקה שעה. כרבע ארכה המהומה
נטוש. האולם היה כבר למקום, המישטרה

 פי־ הלילה. של הקטנות כשעות
 הונחה זו, בצורה שהתפוצצה צצת־הזמן,

 היה זה של״י. מחנה קם שבו בלילה עוד
 לכנסת הבחירות ערב ,1977 במארס 18ב־

הנוכחית.
 עקד משא־ומתן של חודשים לכך קדמו

הת כאשר גם תוצאות. ללא הפלגים, בין
 אריה של במישרדו ישיבה, אותה כנסה

 איש כימעס האמין לא אליאב, (״לובה״)
ה הדיון במהלך אולם תוצאות. שתישא
 חדרו בלילה, מאוחר עד שנמשך מרתוני,
 שזוהי :אמיתות שתי הנוכחים 28 לתודעת

 משותף, מחנה להקמת האחרונה השעה
 פלג אף כי ייתכן המחנה יקום לא ושאם
ב בייצוג יזכה לא ממחנה־השלום אחד

כנסת.
 שתי כלל הוא המחנה. קם לפתע, וכך,

 בבחירות בעבר התייצבו שכבר תנועות
 כוח — הזה העולם ותנועת מוקד (תנועת

 אליאב לובה עם שפרשה הקבוצה ;חדש)
״סוצ לעצמה (שקראה העבודה ממיפלגת
 אישים של קבוצה עצמאיים״), יאליסטים

קבו ופלד), ארנון (ובראשם בלתי־תלויים
 צא־ ואליד (בראשות מהמשולש ערבית צה
 הפנתרים של ופלג — טייבה) מכפר דק

מרציאגו. סעדיה בהנהגת השחורים,
 בעייתית היתה הפנתרים פלג הצטרפות

 יצליחו לא הפנתרים כי שסברו היו ביותר.
 יבריחו אך השכונות, מן קולות להביא
 העדתית תדמיתם ביגלל בערים, קולות

בהצ ראו מוקד אנשי אולם הקיצונית.
 ביגלל תנאי־בל־יעבור, הפנתרים טרפות

 לובה ואילו הסוציאליסטית, השקפתם
 לפיתרון גישתו ביגלל על־כך עמד אליאב
השניה. ארץ־ישראל בעיית

 הדיון במהלך שלמה״. קדנציה ״לא
 מפני מהישיבה, ואנשיו מרציאנו פרשו
 ברשימה. השלישי המקום להם ניתן שלא

 אחריהם רצו כהן, רן ובראשם מוקד, אנשי
לחזור. אותם שיכנעו במדרגות,

 שנוסח מיסמך, נתקבל לבסוף, וכך,
 ב־ ושנרשם עצמו, אליאב לובה על־ידי

 ראה שאליאב רעיון כלל הוא כתב־ידו.
מון הרוטציה. עיקרון־יסוד: בו כו בסי

 (אמנון מישפטן של נוכחותו בלי ללני,
 פרי, תישא הישיבה כי האמין לא זיכרוני

 שגרם נוסח נרשם אליה), בא לא כן ועל
סוערים. לוויכוחים מאז

ה שארבעת ״הסכמנו במיסמך: נאמר
 יהיו לכנסת המחנה ברשימת ראשונים

 אורי )3( פעיל, מאיר )2( אליאב, אריה )1(
 כי הסכמנו מרציאנו... סעדיה )4( אבנרי,
 בכנסת יכהנו ברשימה הראשונים שלושת

 מקומם, יפנו אלא שלמה, קדנציה לא
 הנוסח ברשימה.״ אחריהם לבאים בדירוג,

 אחרים פרטים לא וגם לוח־זמנים, כלל לא
לביצוע.

 — מנדאטים בשני וזכה קם המחנה
לפ שקיוו רבים, של לציפיותיהם בניגוד

לכנסת. נכנסו ופעיל אליאב לשלושה. חות

 פיצצת־הזמן תיקתקה חודשים 18 במשך
בשקט.

 תיק־ נשמע לפתע חשאית. הצבעה
 הודיע 1979 ינואר בסוף רם. בקול זה תוק

 הכנסת, מן מתפטר שהוא לפתע אליאב
 את תפס אבגרי אורי למוסכם. בהתאם
 מאיר כי תבע מרציאנו סעדיה מקומו.

 את לו יפנה אליאב. בעיקבות ילך פעיל
חודש־חודשיים. תוך מקומו

 לדרישה להיענות סירבו מוקד אנשי
 מצב לסבול יכולים הם שאין בטענה זו,

 גם מה בכנסת, מייוצגים יהיו לא הם שבו
 שניהם מוגדרים אינם ומרציאנו שאבנרי

כסוציאליסטים.
 לשבוע. משבוע והחריף מר, היה הוויכוח
 פעם לא עלבונות, הוטחו סגורות בישיבות

 איומים נגדם הושמעו כי מוקד אנשי טענו
 וביניהם — של״י ראשי שאר באלימות.

 לתווך ניסו — וזיכרוני פלד ארנון, אבנרי,
 הסיב־ את ליישב כדי כלשהי דרך וחיפשו

המחנה. את לפוצץ מבלי סוד,
 על־ידי שנתקבלה דרך נמצאה לבסוף

 את לאחד כללי רצון ששרר מכיוון הכל.
שי נקבעה אחת, בתנועה של״י חטיבות

שית תקנון על־פי יבוצע האיחוד : טה
 ועידה, תתכנס אחר-כך פה־אחד, קבל

 תחליט והמוצעה במועצה, תבחר הוועידה
 דמוקראטית בהצבעה הראשונה בישיבתה
הרוטציה. עניין על וחשאית

 תנועה של מוסדות יכלו לא לכאורה
 לפני שנכרת הסכם, לגבי לקבוע חדשה

ל בבחירות לבוחרים ושהוצג הקמתה,
 שאין הסכימו הצדדים כל אולם כנסת.

המחלוקת. ליישוב אחרת דרך
ו שנה, כימעט נמשך התהליך ביצוע

 השעה לבסוף הגיעה האחרונה בשבת
 על שנבחרה החדשה, המועצה הגורלית.

 בקרב פנתרים תריסר ושכללה התקנון, פי
להכריע. עמדה חבריה, 145

וה הקצר בוויכוח הסכם. קדושת
הנימו כל הושמעו מתוחה, באווירה שקט,

ונגד. בעד האפשריים קים
פעו את נס על העלו הרוטציה מחייבי

 היתה לדבריהם אך כחבר־כנסת. פעיל לת
והס הסכם, יש בתכלית: פשוטה הבעייה

 גם מה נעים. זה כשאין גם לקיים, יש כם
 תנועה הבחירות. לפני פורסם שההסכם
 ולקדושת־הסכמים, לטוהר־המידות הטוענת

בתו שהושג מהסכם להתעלם יכולה אינה
לציבור. מופת לשמש עליה כה.

רבים, שיכנע זה פשוט נימוק כי נראה
 רק כללו הרוטציה בעד המצביעים 56 כי

 כל מרציאנו. של מאנשיו פנתרים, תריסר
 של״י(לשעבר, חטיבות משאר באו האחרים

 הקמת עם רשמית התפרקו החטיבות כל כי
אש היו הגדול רובם המאוחדת). התנועה

כנזים.
)38 בעמוד (המשך

 מו־ משמאל, הייטנר, דויד מימין: ־
יונים. חמד
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