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ת ס ה הכנ ת ת קמה שבו ביום מ חדו א ה הלאומית׳ .

הבנסת
 לידתה. יום מאז גוססת 11ה־ כנסת ך*

 לעין: בולטים לכך הסימנים 1 1
 לא בחירתה, אחרי וחצי חודשיים

 שתיים־שלוש מלבד עדיין. התכנסה
 לקיימן מוחלט הכרח שהיה ישיבות,

 אף קיימה לא החוק, דרישות מפאת
אחת. רצינית ישיבה

 ועדותיה הקמת אך ביו״ר. בחרה רב בקושי
נמנעה.

 הגדול הכלכלי המשבר מתחולל במדינה
 של בתהליך נתון המשק המדינה. קום מאז ביותר

 תבהלה. שוררת המערכות בכל התמוטטות.
 תוחלת. ולא תכלית ללא מילחמה נמשכת בלבנון
•חשובות. תמורות חלו הערבי בעולם

 מדינת־ישראל של הפרלמנט ואילו
לחלוטין. משותק

 ריקה. קליפה הפך והמפואר הגדול המישכן
 הידר מובטל, הגדול הצוות נטושים, המיסדרונות

 יאוש של ארשת פניו כשעל בלישכתו, מתבודד
שקט.

 הפיכה בישראל התחוללה אילו
 אלופי־מישנה של וחונטה צבאית,

 היה לא השילטון, את לידיה נטלה
שונה. להיות יכול המראה

ואמתלות. תירוצים זה למצב למצוא פשר̂ 
 תיקו בה יש שונה. כנסת זוהי לטעון: אפשר

 הרכבת על מקשה זה מחנות. שני בין מוחלט
המוסדות.
 היו הממשלה של חבלי״הלידה לטעון: אפשר

 הדרושים הצעדים השתהו כן ועל במיוחד, קשים
הכנסת. להפעלת
 במועד הפעם נבחרה הכנסת לטעון: אפשר

 חופי היתה הבחירות אחרי מייד בלתי־מתאים.
 לא כן ועל חופשת־החגים, ואחר־כך שת־הקיץ,

כראוי. פעלה
עגו אמתלות אומללים. תירוצים

מות.
 הכל חדורים שבו תקין, דמוקרטי במישטר

 היו הפרלמנט, של המכרעת חשיבותו בהכרת
 בעולם רבר שום גיחוך. מעוררים כאלה תירוצים

 הזרוע הפרלמנט, של פעולתו את לעכב יכול אינו
השילטון. זרועות שלוש בין הבכירה
 ולאמתלות לתירוצים מתחת לא,

 חמורות והן האמיתיות, הסיבות חבויות
יותר. הרבה

■ ■ ■
 11ה־ הכנסת על גזרו הבחירות תוצאות א ^
 ממשלת־ של הקמתה אלא קיום־לא־קיום, /

האחדות־הלאומית.
 מהווה, זו ממשלה להקמת ההסכם
 11ה־ הכנסת על מוות גזר־דין למעשה,

 הפרלמנטרי המישטר כל על ואולי —
בישראל.

 לפני עור החל הלאומית האחדות פולחן
 להם שיש זה, מסוג רבים רעיונות כמו הבחירות.

 כוזב רעיון זהו גם ערב־לאוזן, פטריוטי צליל
 רצון בעלי כסילים בעיני חן מצא הוא מעיקרו:

 בגוש־אמונים. שליבם השמאל סופרי כמו טוב,
 אנשים של הפרטיות בעיותיהם את פותר הוא

לשמאלם. ימינם בין יודעים שאינם
 ממשלת־ הספיקה כבר המעשי במישור

 מיקסם־שווא. שהיא להוכיח האחדות״הלאומית
 אין הכלכלית. הבעיה את לפתור מסוגלת היא אין
שהיא. בעיה כל לפתור מסוגלת היא

ל דווקא ל ג  הרחב, ובסיסה גודלה ב
לזוז. מסוגלת היא אין

 מתבטא, זו ממשלה בקיום הכרוך האסון אך
הפרלמנטרי. במישור וראשונה, בראש

 אין ממשלת־אחדות־לאומית, בה שיש במדינה
לכנסת. מקום

 ממשלת-האחדות- אחרות: במילים
 דמוקרטיה של היפוכה היא הלאומית

פרלמנטרית.
■ ■ ■

 את מחייבת פרלמנטרית מוקרטיה ך*
בפרלמנט. ומיעוט רוב של קיומם 1

 הוא קישוט. מהווה אינו בפרלמנט המיעוט
 תפקיד למלא כושרי חיוני. תפקיר בו ממלא
בגודלו. כל, קודם תלוי, זה חיוני

 תפקידו את ממלא אינו המיעוט כי
 הוא אין לפעול. לו מרשה שהרוב מפני
בחסד. ופועל קייס

 חזק די הוא המיעוט תקין, פרלמנטרי במצב
 הרוב: בתקיפות. ולפעול זכויותיו על להגן כדי

 פוחד הוא אך הממשלה, באמצעות במרינה, שולט
 מכשירי־הכוח את לנצל המסוגל המיעוט, מפני
 ״המישחק צעדיו. את ולהצר הפרלמנט של

 התמודדות. אלא מישחק, אינו הפרלמנטרי"
אמיתית.

 של מצב תמיד קיים והממשלה הפרלמנט בין
 בדמוקרטיר; להיות צריך וכך — התמודדות

מתוקנת.
צעדיי את להצר רוצה הפרלמנט

 ממשלה וקמה הלאומית, האחדות פורקה
נורמלית.
 ״ממשלת־האחדות־הלאו־ של הכזב

שמה. בעצם טמון מית״
 היא ממשלת־אחדות־לאומית. היא ממשלה כל

 הדמוקרטית, הלאומית ההסכמה על מבוססת
 רשאי ושהמיעוט לשלוט, רשאי שהרוב האומרת

רוב. של למעמד ולחתור אחרת לדרך להטיף
בהסכ מתבטאת הלאומית האחדות

 מרות את לקבל האזרחים כל מת
 הרוב מאמון הנהנית הממשלה,
בפרלמנט.

ה הלאומית האחדות נ  להתבטא צריכה אי
 כמעט או הפוליטיים, הכוחות כל בהשתתפות

 מפני רעה, היא כזאת ״אחדות" בממשלה. כולם,
 של החיוני התפקיד את מחסלת שהיא

העדינה המערכת כל את ומשתקת האופוזיציה,

עסקנים של קארטל דמוקרטיה, תחת :11ה־ הכנסת פתיחת
 את לחשוף מעשיה, על לפקח הממשלה,
 ממנה למנוע ומחדליה, שגיאותיה

בשרירות. לפעול
 בפרלמנט דרושה אלה, תפקידים למלא כדי

 עניין יש לאופוזיציה שהרי חזקה. אופוזיציה
אלה. בשטחים הפרלמנט בהפעלת טביעי

 — ממשלה ל כ — הממשלה ואילו
הפרלמנט. צעדי את להצר מעוניינת

 לחותמת- הפרלמנט את להפוך מעוניינת היא
 בפרלמנט רוצה היא מעשיה. את המאפשר גומי,

 עיניו את העוצם פעולותיה, אחרי אמן האומר
 ידיו את המרים גוף בקיצור: שגיאותיה. מול

אוטומטית.
 להשתמש ממשלה ל כ מנסה זאת, להשיג כדי

 את לכפות כדי הקואליציה של בחברי־הכנסת
הקוא שחברי־הכנסת ככל הכנסת. על רצונה

 קל כן יותר, וצייתנים יותר רכים ליציוניים
 צרות לעצמה ולחסוך זו מטרה להשיג לממשלה

בפרלמנט.
אופו של קיומה חיוני משום־כך גם
בפרלמנט. ותוקפנית חזקה זיציה

 צלמה איבוד המדינה על נגזר בילעדיה כי ,
 לשרירות, לרודנות, הפתח ונפתח הדמוקרטי,
להתנוונות. להסתאבות, לשחיתות,

■ ■ ■
ץ  הורסת משלת־האחדות־הלאומית ן

ם צ ע מ  והחיוני העדין המירקם את טיבעה ^/
מהותה. בעצם אנטי־דמוקרטית היא הזה.

 לא־פעם קמו מתוקנות במדינות גם אמנם,
 היתה בבריטניה כאלה. ענקיות קאוליציות

 ימי רוב במשך כזאת ממשלה קיימת
 במצב הנותנת: היא אך השניה. מילחמת־העולם

 הושעו המדינה, קיום לעצם עליונה סכנה של
 לטובת הדמוקרטיה של מערובות־היסוד רבות

הסכנה שחלפה ברגע למיניהם. חוקי־חירום

דמוקרטיות. ערובות של

 ממשלת״האחדות־הלאו־ ,המפואר שמה רף̂ 
ת1 (  עסקני- של קארטל־ענק אלא אינה מי

מיפלגות.
 כל כאשר בשוק: אחר קארטל לכל דומה הוא

 מתאחדים מסויים בענף המובילים המיפעלים
 מאפשר הדבר מונופול. משליטים הם אחד, בגוף
 מחירים לסחוט ביוקר, סחורתם את למכור להם

 הוגנת תחרות למנוע הצרכנים, מן מופרזים
החופשית. היוזמה את ולחסל
 חוקים יש מתוקנת קפיטליסטית מדינה בכל

 הכל כאלה. מיסחריים" ״הגבלים הקמת נגד
הציבור. את מסכנים שהם יודעים

 היא ממשלת-האחדות-הלאומית
 העיקריות המיפלגות של קארטל

 בין ההתחרות את חיסלה היא וגרוריהן.
 המוסד, את שיתקה היא המיפלגות.

 לידי לבוא זו התחרות אמורה שבו
הכנסת. ויומיומי: מוחשי ביטוי

 נאמר הוא ובהיחבא. בסתר נעשה לא הדבר
עצמו. הקואליציוני בהסכם בפירוש

 מיגבלות מטיל זה מיוחד־במינו מיסמך
 לקואליציה השייכים חברי־הכנסת על דראסטיות

 יוזמות לנקוט להם אסור תרתי־משמע). (שייכים
 לסדר־ הצעות להעלות להם אסור פרלמנטריות.

 הקארטל. הסכמת בלי פרטיות והצעות־חוק היום
הקארטל. החלטות לפי להצביע חייבים הם

 פוגעת רצינית פרלמנטרית יוזמה שכל מכיוון
 — אחר או זה שר — מחברי־הקארטל במישהו

 בהתנגדות רצינית יוזמה כל תיתקל הרי
 משותף אינטרס יהיה השרים לכל מוחלטת.

 יאפשר א׳ שר אם שהרי — כזאת יוזמה למנוע
מחר לתמוך ב׳ שר עלול ב', שר נגד כזאת יוזמה

יד״, רוחצת ״יד א׳. שר נגד המכוונת ביוזמה
לך׳. ואשמור לי ״שמור

 אין עצמו הקארטל שבתוך הדבר פירוש ין ^
חיכוכים. ואין התחרות

 בשק המצויים החתולים 25 איך! ועוד ויש. יש
 בלי ויתקוטטו מתקוטטים האחדות־הלאומית

העיניים. את לזה זה וינקרו הרף,
 תהיה הזאת ההתחרות כל אבל
ף נטושה ו ת  ולא עצמה, הממשלה ב

הכנסת. אל תגיע
 הקואליציוני, בהסכם מראש הובטח זה גם
 ההחלטות ממשלה־בתוך־ממשלה. מעין היוצר

 מיפ־ מיטבחים שני בין תתקבלנה האמיתיות
 שני של הראשים שני ובראשם לגתיים,

התב יובא הרשמית לממשלה חצאי־הממשלה.
זה. במישור ייערכו הקטטות כל המוכן. שיל

 , עליהם יש כאשר רק הדברים יבואו הכנסת אל
 י חברי־כנסת 97ש־ משמע — בממשלה הסכמה
 תורמנה הידיים עיוורת. תמיכה דבר בכל יתמכו

 אלא תמיד. בכנסת שהורמו כמו אוטומטית
אחד. בצד האלה הידיים כל תורמנה שהפעם

 שישחקו שובבים, חברי־כנסת יהיו בוודאי,
 פירסומת קצת לחטוף כדי עצמאות של מישחק
 להיות תוכל הקואליציה לא? למה אישית.
לה. כדאי וסובלנית. סלחנית

 יידעו אלה חברי־כנסת שגם בתנאי
הגבול. היכן
 כמעט של התוצאות ידועות רגילה בכנסת גם

 אופוזיציה יש כאשר אך מראש. ההצבעות כל
 ועשוי מקשיב הציבור בוויכוח, עניין יש חזקה,

 ממלא הכנסת מליאת של הפורום להתרשם.
 על העומדים העניינים בבירור חשוב תפקיד

הלאומי. סדר־היום
 ההופך עצום, כה רוב יש כאשר אך

 ריק־ למיטרד הפרלמנטרי הדיון את
 יקשיב שהציבור לבך לצפות אין מתוכן,

 יכתבו בכך, שפרנסתם העיתונאים, לו.
בכתפיים. ימשוך והציבור שיכתבו, מה

 בוועדות. יותר עוד חמור מצב ^
 רוב הוקמו לא היום שעד מיקרה זה אין \ (

 מובן כי מורגש, אינו חסרונן ועדות־הכנסת.
 תפקיד לוועדות יהיה לא ה־זז שבכנסת מראש

ממש. של
 הוא ליו״ר. מרכזי תפקיד יש הכנסת בוועדות

 הוא סדר־יומן, את הקובע הוא אותן, המכנס
בהן. מתרחש מה רבה במידה הקובע

 להעמיד שלא הקואליציה עם וגמור מנוי עתה
האופוזיציה. מן ח״כ חת א ועדה בראש אף

 כחות־ יפעלו הוועדות כל משמע:
הכ מישרדי-הממשלה של מות-גומי

לכאורה. להן פופים
 ולהדליף לקשקש, יוכלו חברי־הוועדות

 דבר של בסופו אך — לעיתונות אלה קישקושים
 מישאלות וכל בצייתנות, הידיים כל יורמו

תתמלאנה. הממשלה
 היא ״מישאלתך לגברת: הג׳נטלמן כדברי
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סיעות.
 שייכים וחמישה נאצית, סיעה מהווה מהם אחד
 אנטי- שהם מכיוון פאשיסטית. לסיעה

 במדינה להקים ושואפים במהותם, דמוקרטיים
זה. מחשבון אותם להוריד אפשר דיקטטורה,

 לא לסווג. אי־אפשר אבו־חצירא אהרון את
 מוטב קואליציה. או אופוזיציה הוא אם ברור

אותו. לשכוח
 הלי- האוסוזיציה אנשי 16 נותרים

 כוח להוות יכלו הם ברלית-שמאלית.
 במשותף, לפעול יכלו אילו כלשהו,
לכך הסיכויים אך מינימלי. בתיאום
קלושים.

 על התחרות קיימת האלה הסיעות כל בין
 שיוכיחו הלוואי המצומצם. ציבור־הבוחרים אותו

אלה. בעיות על ויתגברו בגרות
 תפקיד יש זו בכנסת לאופוזיציה

 הצלת ולמען המדינה לטובת כביר,
בחבריה. מקנא איני הדמוקרטיה.

אבנדי אידי


