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 המחיר כחירות♦ שגת
איום יהיה השטחים -כ?
להר יכולה מדינת־ישראל האם

הנמ מערכת־בחירות לעצמה שות
7 חודשים עשרה שכת

 היתה ,1981 שנת התחלת עם
ביותר. הנוקבת השאלה זאת

 כשם התחילה• מערכת־הבחירות
 להבחין יכול מנוסה שחקלאי

 החלה כי קטנים סימנים באלף
 עשרות מוכיחות כך חדשה, עונה

 כי בוקר מדי בעיתון כותרות
 — המכשפה או — הטובה הפיאה

 העניינים, בכל נגעה הבחירות של
כולם. את ושינתה

 דיוני- חכארון. חשבון על
 צבייונם. את לפתע שינו התקציב

 יודעי־דבר אך נמשכו, הוויכוחים
 לפתע ויכוחי־סרק. הפכו כי ידעו
 ניתן כי ועמיתיו שר־האוצר גילו

מחי ולהקפיא סובסידיות לשלם
 רודף- שר־התיקשורת, וגם רים,

הבנ מחיר כי מצא ההתייקרויות,
 אתה (ראה ומספיק טוב הוא זין

 את העלה אחד שר והלידה).
 היום באותו ועוד החלב, מחיר
 הצו את שביטל שני צו על חתם

הראשון.
 וביניהם — ופקידים שרים כמה

 שאפשר גילו — אנשי-ביטחון
 מישרדיהם תקציבי את להקטין

ו כנם. על להשאירם וגם ו  יש אי
 של קטנים טכסיסים ואחד אלף

סכו להזיז המאפשרים פינקסנות,
 לשנה, משנה לסעיף, מסעיף מים

 וכך לשניה, אחת מצורת־מימון
ה קטן כאילו הרושם את לעורר

 נשארה שההוצאה בעוד תקציב,
שהיתה. כפי

 שונה. המצב אין באופוזיציה גם
 ענייני לניהול האחריות לה אין

 להגיש צריכה היא אך המדינה,
 הקרובות הבחירות חלופית. תוכנית

 והניסוחים, התוכניות את שינו
 המחוספסים, המקומות את החליקו

 היא הסחורה הקצוות• את עיגלו
 מושכת באריזה מוגשת אך פגומה,

 יונים למשוך הוא שתפקידה יותר,
ודתיים. חילוניים וניצים,
ף ם: 100 תו ו זה כאשר י

 בכך אין חודשיים־שלושה, נמשך
 אך הדמוקראטיה. מחיר זהו אסון.

 כימעט לאורך קורה זה כאשר
עצו בעיות לה שיש במדינה שנה,
 מירשם זהו התחומים, בכל מות

להידרדרות.
 תהיה לא 1981 שנת כל במשך
 וגם ממש, של ממשלה למדינה

העניי כל ממש. של אופוזיציה לא
 לפי אלא לגופם, שלא יתנהלו נים

 בעייה שום בחירות• של שיקולים
 תטואטאנה הבעיות כל תיפתר. לא
 סקרים הבחירות. לשטיח מתחת אל
 יותר חשובים יהיו דעת־קהל של

 וחברתיות מדיניות הכרעות מאשר
אמיתיות.

 קיצור לכך: אחת תרופה רק יש
 לשון מערכת־הבחירות. של דראסטי

 הכנסת של מיידי פיזור :אחרת
 במועד לכנסת הבחירות ועריכת
ה פי על האפשרי ביותר הקרוב
בהס הבחירות ימים. 100 חוק:

 באותו להתקיים יכולות תדרות
 במועד או ביום, בו עצמו, מועד

לו. וסמוך יותר מאוחר
 דמו הקזת היא אחרת דרך כל

 פצוע שהוא הלאומי, הגוף של
הכי. בלאו גם אבריו בכל וחבול

מיפלגות
־131־1*1 ;,תור ס המי *ש־ א

 מ:דיד ״ף אש מנהיר,
 מיפזגת־העבודה מצע את

זרצח־עם כקריאה
אל־סרטאווי עיצאם של שמו

 לראשונה הרחב לציבור נודע
 מיסתור־ בהדלפות הופיע כאשר

 הדלפות, באותן .1976 בסוף יות
אח ידיעות כתב על-ידי שפורסמו

 נקדימון, (״נקדי״) שלמה רונות
 אש״ף, איש סרטאווי, כי נאמר

חב עם סודיות בפגישות השתתף
 שלום למען הישראלית המועצה רי

בפאריס. שנערכו ישראלי־פלסטיני,
 פעם מדי זה שם הוזכר מאז

 פעם זו. את זו שסתרו בידיעות
 באש״ף, בכיר איש שהוא נאמר

תמי יהודים לפתוח כדי שנשלח
 פקיד הוא כי נאמר ופעם מים,
 בידיעות השפעה. לו שאין זוטר

 למישפט הועמד כי סופר אחרות
ישראלים. עם מגעיו ביגלל באש״ף

 מידיעות רבות הופרכו השבוע
הת אל־סרטאווי של שמו אלה.
ב גדולים מאמרים בראש נוסס

 אש״ף. של הרשמיים ביטאונים
 של כ״יועצו הוגדר מהם באחד
אירו לעניינים עראפאת יאסר

פיים״.
 סרטאווי כי ספק עוד נותר לא
וש באש״ף, בכירה אישיות הוא
 ערא־ ליאסר ביותר מקורב הוא

 די־ לגבי ספק גם נותר לא פאת.
וכנותן. עותיו

 במאמר מילחמה״. ״מצע
 היומי בביטאון שלם עמוד התופס

 אל־תורה פלסטין אש״ף, של
 אל־ ניתח המהפכה״), (״פלסטין
 מיפלגת־העבודה, מצע את סרטאווי

הע כמצע־מילחמה, אותו והגדיר
הו המאמר לרצח־עם. להוביל לול

 הערבי בשבועון גם כלשונו עתק
השם. אותו את הנושא אש״ף, של

 את בפרוטרוט שניתח אחרי
 טען *, ומשמעותם המצע סעיפי

זר שלושה רק שיש אל־סרטאווי
 הליכוד בישראל: עיקריים מים

 בעם הלוחם המערך שוחר־הסיפוח,
 הרוצה ותנועת־השלום, הפלסטיני

 הפלסטיני, העם עם שלום לכרות
 מדינות שתי קיום של על־בסיס
זו. לצד זו לאומיות

 באנגלית, שפורסם דומה במאמר
 ב׳ (״יום נזורנינג מאנדיי בשבועון
 והשייך בביירות, המופיע בבוקר״)

 אל־סרטא־ מפרט לאש״ף, הוא גם
גופים תנועת־השלום: מהי ווי

 עכשיו שלום תנועת של״י, כמו
ניראאוטלוק. וקבוצת

מא באותו מחושב. טכסים
 אירע מה אל־סרטאווי מתאר מר

האינטרנציונל במושב במאדריד,

 כתב הגיע דומה , למסקנה *
הש שטען ברזילי, אמנון הארץ,

מוח ניצחון מסמן המצע כי בוע
היו על במיפלגה הניצים של לט

 הוחנק במיפלגה קולס אשר נים,
החשובים. הנושאים בכל

מורנינג״ כ״מאנדי אל־סרטאווי איש־אש׳׳ף
פרם שמעון של תעלול

תירו? והקו המצפון

 בו השתתף סרטאווי הסוציאליסטי.
 ברונו האוסטרי הקאנצלר כאורח

 היה האישי. ידידו שהוא קרייסקי,
 המים־ את שאירגן אל־סרטאווי זה
 וילי קרייסקי, בין המפורסם גש

בווינה. עראפאת ויאסר בראנד
 שימעון :הפלסטיני המנהיג טוען

באוז וטען במאדריד הופיע פרס
 תמיכת כי באי״המושב של ניהם

 במיפלגת־העבודה האינטרנציונל
 בבחירות לניצחונה חיונית היא

 ב־ תמיכה מהם סחט כך הבאות.
מיפלגה•
 וקרייסקי בראנד החליטו כאשר

 מיפל־ לטובת הצהרה על לחתום
מצע את קראו לא גת*העבודה,

 יום רק פורסם זה מצע המיפלגה.
 מחושב בטכסים לכן, קודם אחד

 ש- למרוח כי פרס. נוסח היטב,
 לקרוא הספיקו לא בראנד־קרייסקי

תמיכ את העניקו ולא המצע, את
 הדבר הוצג פיו, על במיפלגה תם

האינ תומך כאילו היום למחרת
מיפלגת־העבודה. במצע טרנציונל

 כמשיכת־קולמוס. חיסול
 של הסוציאליסטיות המיפלגות
 התקוממו ואיטליה ספרד פורטוגל,

 פרס. של במיפלגתו תמיכה נגד
מא חמורים לזעזועים גרם והדבר

פש הושגה לבסוף הקלעים. חרי
 חתמו הודעת״התמיכה על : רה

קרייסקי, (בראנד, האישים ארבעה

המצ בוטרוס־ע׳אלי ובוטרום פרם
תפ ציון בלי פרטי, באופן רי)

 במים־ או באינטרנציונל קידיהם
 פורסם זאת עם יחד לגותיהם.

 בעניין התומך נגדי, גילוי־דעת
 כמה חתומות ושעליו הפלסטיני,
 חתם קרייסקי ברונו מיפלגות.

 בהסבירו זה, גילוי־דעת על גם
 שלום בין ניגוד רואה אינו כי

 ישראלי־ ושלום ישראלי־ירדני
 לפניו רשם האינטרנציונל פלסטיני.

ההודעות. את
 במיוחד הרגיזה אל־סרטאווי את

הקו האינטרנציונל של ההחלטה
 היתה ״מיפלגת־העבודה כי בעת

 ולמען בישראל היחיד כוודהשלום
 כזאת, ״טענה תגובתו: ישראל״.

 בשטח, העובדות מכל המתעלמת
 כל את במשיכת־קולמוס מחסלת

 וביניהם בישראל, כוחות״השלום
 עכשיו שלום תנועת של״י, תנועת

 כי בקובעו ניו־אאוטלוק... וקבוצת
 כוח־השלום היא מיפלגת־העבודה

האינטרנ קובע בישראל, היחיד
 כוחות־ כי הסוציאליסטי ציונל
 שאין או קיימים אינם אלה שלום
 את מדיח הדבר לשלום. קשר להם

 ושם הכנים, כוחות־השלום אותם
 אני מיפלגת־העבודה. את במקומם

 אינו בינלאומי גוף ששום סבור
זאת.״ לעשות מסוגל
 בפעם במאמר: חידוש עוד היה

 של תצלומיו בו פורסמו הראשונה
 מג־ בעבר שהיה מי אל־סרטאווי,
אל־סרטאווי.

״ל ה צ

 סרבן־השירות־בשטחים,
 נשפט א?;זי, גדי

צבאי בית־דין פגי7
החודשיב במהלך פעמים שש
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