י

לקראת הבחירות ^
ה א ס ^ ת קו ס ר שן מנ ^

בין הליכוד והמערך

^ יש לא יעז להזכיר מילה זיו .בנאד
י ■ מים חוצבי הלהבות הצפויים במער 
כת הבהירות לא יצהיר שום מועמד שהוא
היורש של הבדיחה הלאומית ד״ש .אך
לא תהיה מיפלגה אחת שלא תנסה ל 
הביא אליה את בוחרי ד״ש ז״ל וככל
הנראה יקומו כמה רשימות חדשות ל 
כנסת ,שהבסיס היחידי שלהן יהיה הכוונה
לזכות בירושה של ד״ש.
איש אינו יכול לנחש את תוצאות הבחי 
רות במדוייק ,אך המגמה ברורה ׳לגמרי.
הליכוד יורד ,המערך עולה והמפד״ל צועד
במקום עם פלוס מינוס שני מנדטים.
אל מצביעי ד״ש לשעבר ,אותם שרצו להו 
ריד לפני שלוש שנים את המערך אך
לא רצו בליכוד ,יצטרפו המצביעים של
שנת  ,81הבוחלים בליכוד אך הזוכרים את
המערך.
בסך הכל  :מאגר פוטנציאלי של 400
אלף קולות עליו יסתערו הכל .המיפלגות
הגדולות ינסו לנגוס בשולי מאגר זה.
המיפלגות הקטנות יחזיקו בו בשיניהן,
כי הוא מקור המצביעים הכימעט יחיד
'שלהן .כוכבי־שביט חדשים ,דמויות כא-
ריזמטיות ישנות וכאלה שמצילמת הטלווי 
זיה אוהבת אותם ,ינסו להקים כח מרכזי
חדש ולהתבסס על מאגר זה.
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דש 711
עזר וייצמן
מהסס

משה דיין
ממתין
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יץ ראשון שייפנה לציבור בוחרים
י י זה יהיה שר־האוצר לשעבר ,ייגאל
הורביץ .הורביץ כבר פנה ,למעשה ,אל
בוחרי ד״׳ש בעצם ׳פרישתו מהממשלה.
הד״ש ישל הורביץ תהיה במיקרה הטוב
ד״ש ימני׳ת־קיצונית ,ובמקרה הרע ,ד״ש
ימנית קיצונית ,׳שתנסה להעמיד ׳פנים עד
לבחירות שזו ד״ש ליברלית-מתקדמת.
זלמן שובל ׳ויצחק פרץ■ ,שותפיו של
הורביץ לרפ״י ,ניווטו את שר־האוצר ׳לפ 
רוש מהממשלה ,לפרוש מהליכוד ,להקים
רשימה עצמאית .מקומו שיל הורביץ בכנ 
סת הבאה היה מובטח ,במיסגחת הליכוד,
בכל מיספר מנדטים שהליכוד יקבל ,אך
איש לא יבול היה ׳להבטיח זאת לשובל,
וכימעט אפשר היה להבטיח לפרץ ׳שהוא
לא ייבחר לכנסת הבאה.
^♦אלת המפתח היא אם ולמי יצטרף
י■ משה דיין .ככל הנראה מונח בכיסו
של הורביץ רמז עבה ׳מדיין ׳שהוא יצטרף
אליו .קשה להניח שהזדביץ היה עוזב
השבוע את הממשלה לולא היה משוכנע
בהצטרפות דיין אליו .גם דיין יפנה לבוח 
רים של ד״ש .לדעתו סלח לו כבר חלק
■ניכר מהמפגינים נגדו אחרי מילחמת יום־
הכיפורים ,וחלק אחר שכח את הקשר שלו
למחדל .אם דיין רוצה ,להמ-שיך ולכהן ב 
כנסת ,ולהיות חבר הכנסת העשירית,
הוא צריך למצוא ׳לו מיסגרת ■פוליטית
חדשה .במערך ובליכוד יש כוחות חזקים
נגד דיין ,והם לא יקחו אותו.
ף* ועמד אחר למאבק יעל ירושת ד״ש
הוא ■שר-הפיטחון לשעבר ,עזר וייצ־
מן .לפני כחודשיים ערך וייצמן גיחה ל־
השבוע — יומן ארועיס בטלוויזיה והצהיר
על כוונתו להקים רשימה לכנסת הבאה.
אז נשאל וייצמן את מי הוא מתכוון לצרף

אליו ,והוא הביע את תקוותו שמשה דיין
יופיע במקום הראשון ברשימה שעדיין
לא נולדה.
בינתיים התקרר המנוע של וייצמן .הוא
כבר לא בטוח שדיין ׳יצטרף אליו ,וגם
אינו בטוח שהוא רוצה שדיין יצטרף
אליו .רבים אמנם הביעו את דעתם שדיין,
בראש רשימת וייצמן ,יוסיף לרשימה החד 
שה כמה מנדטים ,אך -רבים אחרים טענו
שדיין יבריח קהל גדול משרידי ד״ש.
ניצחונו המוחץ של שימעון פרס בוועידת
מיפלגת־העבודה הבהיל את וייצמן .פרס
הצליח לישחק את האלטרנטיבה הבטוחה
לא רק לפני צירי מיפלגתו הנלהבים ,אלא
גם ■לפני וייצמן ,שצפה בהופעותיו של
פרס בטלוויזיה .״אני לא ירוצה להיות
מס׳  2בממשלתו של פרס,״ אמר
וייצמן לפני ימים אחדים .יש להניח ש־
וייצמן כבר התחרט ועל הסכמתו להיות
מס׳  2ברשימת דיין.
גורם נוסף שקירר את רגליו ׳של שר־
הביטחון לשעבר היה סיורו בארצות־
הברית ,אחרי שכבר הכריז על כוונתו

להתמודד .חשב וייצמן ,הבטוח בעצמו,
שתוך ימים ספורים יוכל לגייס שני מיל 
יון דולר למערכת הבחירות שלו .המצי
אות האמריקאית של תחילת  1981טפחה
יעיל פניו .יגם ידידיו הקרובים של הגנרל
המקסים מישראל לא מיהרו לפתוח את
כיסיהם.
ועל הכל הוסיפה מחלתו של שאולי,
בנו של וייצמן .וייצמן רגיש בצורה בלתי-
רגילה לגורל בנו ,וההחמרה במצבו )העו
לם הזה  (2261בוודאי שלא הוסיפה לחשק
שלו לרוץ לבחירות.
0
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ל וייצמן מופעלים לחצים מכיוונים
? שונים .רבים מבקשים ממנו להקים
את הרשימה ״כדי שיהיה בעד מי להצ 
ביע.״ אחרים מנסים לסבך אותו ברשימה
משותפת עם משה דיין ,״שיתהווה לשון
מאזניים,״ מישפט מוכר מתקופת ד״ש
המקורית .יש הטוענים שלמרות הבדלי
ההשקפות והיריבות בינו לבין הורביץ,

יכולים השניים ללכת יחד ,כ׳שהדבק ביני 
הם הוא משה דיין.
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ל ורשים ■אפשריים אחרים לד״ש
הס קבוצה שהתעוררה מחדש — קבוצת
הגנרלים .קל לזהות את האנשים שהצטר 
פו למפכ״ל המודח של המישטרה ,הרצל
שפיר ,במאבקו ״להצלת המדינה.״ יקל גם
להבחין מי מכשיל את שפיר שואף־הנקם
בעצות ■טקטיות מטופשות ,כפירסום הטלפו 
נים החסויים של השרים.
את האלופים שהצטרפו אל שפיר אפ 
שר היה ■למצוא ליד מוטי אשכנזי ,ואחרי
שזה פשט את הרגל ,ליד ייגאל ידין .ה 
גנרלים אהרון יריב ,אברהם )״צ׳יטה״(׳
ביוצר ,צביקה זמיר ,יוחאי בן־נון ונתקה
ניר ■)ראה עימוד  (33יתפסו טרמפ על שפיר,
והם מגלגלים בינם ילבין עצמם את חלום
הכוח הפוליטי ואת חלום הנסיון הנוסף
של הרפתקת ד״ש.
יש להניח שחלק מהם יירתע בזמן .גלי
אהדת הרחוב לשפיר ולאותם המצטופפים
סביבו ■מתחילים להרגע .אך הגנרלים ש 
יישארו עלולים לסבך אית שפיר ולהש 
תמש בו כבדגל לרשימה פוליטית שתקום
להציל את המדינה ,גם מהליכוד ,גם מ
המערך ובעיקר מהמפד״ל — רשימה ש 
ספק אם תעבור את אחוז החסימה.
ף• וח אחר שיתכן ׳ויתעורר דווקא
״■* עכשיו הוא מה שנותר מתנועת שלום
עכשיו.
התנועה ,שהוציאה לרחובות רבבות
צעירים ומבוגרים נלהבים ומודאגים,
כימעט ואינה קיימת היום .מנהי 
גיה ,כדדי צוקר ,ינסו אולי להשתלב בתוך
מיפלגת־העבודה ,אך ספק אם שימעון ■פרס
יוכל להבטיח להם ■מקום ברשימת המערך
׳לכנסת מבלי לעורר ■עלייו את חמת הני־
צים במיפלגת העבודה ,שכוחם התחזק ל 
אחרונה .יתכן שכמה מאנשי שלום עכשיו
יחליטו אף הם להיות היורשים של ד״ש.
למרות שהסיכויים יהיו קלושים ,מיפלגת־
העבודה ומפ״ם ,שהיתה להן אחיזה חזקה
מאוד בצמרת התנועה ,יחבלו בכל ניסיון
כזה .אם יחליט מי שיחליט להקים רשימה
עצמאית ,יהיה זה סוף התנועה ההמונית
ויישארו רק שרידים מקרב האוהדים ה•-
בלתי־מיפלגתיים.
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י■* שה לנחש היום מי יתלבש על
מצביעי ד״ש .אם יהיה זה כח מרכזי
אחד ,סביב עזר וייצמן למשל ,יפגעו כל
הקטנים .יתכן גם שגופים פוליטיים זעי 
רים ,שספק אם יצליחו לעבור את אחוז
החסימה ,כשולמית אלוני ,גדעון האוזנר,
כמה ליברלים מתוסכלים ודמויות אובדות
משלום עכשיו ,יתאחדו תחת צבעי דגל
האכזב שהיה דיגלה של ד״ש.
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ך דאה שלמרות הכל תימס ד״ש
■י להיסטוריה של המיפלגות בישראל.
מעולם לא היתה מיפלגה שהיתפלגה לכל־
כך הרבה ■רסיסים ■תור זמן כה קצר ,ו 
מעולם לא היתה ■מי׳פלגה ׳שיכל-כך הרבה
רצו לזכות בירושה שילה — למרות ושאין
לה כלל מה להוריש.
יוסי ינאי ן ■
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