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ם ייקרא שימעון פרס לנשיא־המדי־
י * נה ,כדי להרכיב ממשלה ,אחרי ה־30
ביוני ,ייקבע אופייה של ממשלה זו במי 
דה רבה על־ידי הרכבה של רשימת המע 
רך בבחירות לכנסת העשירית .אם יהיה
המערך באופוזיציה — גם אז יקבע הר 
כב רשימה זו את רוחב ״הקונסנזוס הלאו 
מי״ הלאומני ,שעליו תבקש להתבסס ממ 
שלתו החדשה של מנחם בגין.
בחינה מדוקדקת של רשימת  50המוע 
מדים הראשונים של המערך מלמדת ,כי
במיפלגת־האופוזיציה הגדולה ,האמורה
להוות את האלטרנטיבה היונית לליכוד,
יש רוב גדול לניצים.
החלוקה היא יחסית ,כמובן .קנה־המי־
דה לקביעת הסיווג הוא הפרק המדיני
שבהחלטות הוועידה השלישית של מים־
לגת־העבודה ,שאושר בתחילת פברואר
השנה .ועדה ,בראשותו של ישראל גלילי,
היא שניסחה את הצעות־ההחלטה ,ובוועי־
דה כימעט שלא חלו בהן שינויים —
ובוודאי לא שינויים ממשיים.
ניסיונותיהם של ראשי האגף היוני,
הפרופסורים ירמיהו יובל ־וזאב שטרנהל,
להביא לשינוי בהחלטות ,עלו בתוהו.
השניים גילו שכישלונם בא לידי ביטוי
גם בהרכבת הרשימה לכנסת .אף אחד
מהם אינו מוצב ברשימה.
בסעיף  13שבהחלטות הוועידה נאמר :
״ישראל ,בהיותה מודעת לקיומה של
בעייה פלסטינית ,מוכנה לסייע לפיתרונה
במיסגרת של מדינה ירדנית־פלסטינית
ושבה תוכל לבוא לביטוייה הזהות העצ 
מית של הערבים הפלסטיניים ,וגם בעיית
הפליטים תוכל לבוא בה על פיתרונה.
המדינה הירדנית־פלסטינית תשתרע על
מרחבי השטח של ירדן ועל איזורים מוג 
דרים ,צפופי־אוכלוסיה ,ביהודה ,שומרון
ועזה ,שאותם יפנו כוחות צה״ל עם כינון
השלום .ישראל שוללת )את( כינונה של
מדינה פלסטינית נוספת " . . .
בסעיף  5נאמר  :״ירושלים המאוחדת
בריבונות ישראל היא בירתה של מדינת־
ישראל.״
בסעיף  29נאמר  :״ההתיישבות —
בביקעת הירדן ,כולל צפון־מערב ים־המלח,
בגוש עציון ,בסביבות ירושלים ,בדרום
רצועת־עזה וכן בגולן — מתוך שיקולים
של ביטחון איסטרטגי ובשילוב הדוק עם
צה״ל — היא חיונית לביטחון המדינה,
והיא מהווה ,ככל מיפעל ההתיישבות הציו 
נית׳ ערך חינוכי ,חברתי וחלוצי ,ונודע
לה ערך במאבק המדיני על עיצוב גבו-
לות־השלום .ממשלת ישראל ,בהנהגת ה 
מערך ,תעשה לביסוסה ופיתוחה.״
ובסעיף  : 30״ממשלת ישראל תעמוד
על־כך שלעת השלום ,המערך של כוחות
צה״ל וההתיישבות ,הכולל את ביקעת-
הירדן ,לרבות צפון־מערב ים־המלח ,גוש
עציון ,סביבות ירושלים ודרום רצועת עזה,

יהיו כלולים בשיטחה הריבוני של ישראל.״
על החלטות אלה ,המונעות מראש כל
אפשרות של שלום ,מכיוון שמשמעותן
היא סיפוח חלקים רחבים בגדה המער 
בית׳ ברצועת־עזה וברמת־הגולן ,חתומים
כל מועמדי מיפלגת העבודה .בהחלטות
מדובר בהתנחלות רחבודממדים .אין ב 
החלטות אלה הכרה בקיומו של עם פלס 
טיני .מדובר רק ב״בעייה הפלסטינית״,
ובמובן זה מהוות החלטות מיפלגת־העבו־
דה נסיגה אף לעומת הסכמי קמפ־דייוויד,
שנחתמו על־ידי מנחם בגין .יתרה מזו:
ההחלטות מדברות בשם ״ממשלת ישראל
בהנהגת המערך״ ,ולאחד יחסי־הכוחות ב-
מיפלגה זו ,אין ספק שהן תחייבנה גם
את מפ״ם ,הכלולה במערך.
עם זאת ,יש הבדלי גישות במיפלגת
העבודה ובמערך בהתייחסות להחלטות
אלה .על פי התייחסויות אלה תיערך ה 
חלוקה שלהלן ,בין מי שיסווגו כ״יונה״,
״יונץ״ ,״נציוך ו״נץ״ :
• היונים הם מי שיהיו מוכנים לח 
רוג מהמצע לכיוון של ״פשרה טריטורי 
אלית מרחיקת־לכת״ ,והכרה בזכות ההג 
דרה העצמית של הפלסטינים.
• היונץ והנציץ הם אלו המקבלים
את המצע כפשוטו ,כאשר הראשונים נו 
טים לכיוון היוני׳ והאחרונים לכיוון הניצי.
• הניצים כוללים רבים שהם חסידי
ארץ־ישראל השלמה ,גם אם לא יעזו
לבטא זאת בגלוי; הם רואים בהחלטות
הוועידה נקודת-מוצא טובה ,שכן ברור
להם כי החלטות אלה — אם ממשלת
ישראל תדע להתעקש עליהן — לא תאפ 
שרנה כל המשך של תהליך השלום ,ופי 
רוש הדבר השארת המצב הקיים על כנו.
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! ץ רשימה שלהלן היא על־פי סדר
המועמדים ברשימה ,עד למקום ה־.50
שימעון פרם  :נציץ .ידוע ביכולתו
״להגמיש את עמדותיו״ .בדרך־כלל ביטא
בשנים האחרונות עמדות של יונץ ,אך
החלטות הוועידה ,ויחסי־הכוחות במיפלגה
וברשימה לכנסת ,מוליכות אוידגו לעבר
השני.
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שושנה ארכלי־אלמוזלינו:

נץ.

אין שום הבדל עקרוני בין עמדותיה לבין
עמדותיו של המועמד השני ברשימת
חרות ,השר דויד לוי ,או לעמדות השנייה
ברשימת התחיה ,גאולה כהן .ארבלי אל-
מוזלינו היא נץ קיצוני.
אבא א כן :יונה .אך לא עיקבי
במיוחד בעמדותיו .לא היו לאבא אבן שום
קשיים במילוי תפקידו כשר־החוץ בממ 
שלה הניצית של גולדה מאיר .אם יהיה
שר־חוץ ,יהיה נאמן לקו הממשלתי.
יצחק רבץ  :נץ .היה בעבר יונץ,
ניצב עתה בראש המחנה הניצי במיפלגת־
העבודה .הוא נדחף לכך מכוח בריתו עם
)המשך בעמוד (60

אליהו שפייזר
נץ

