
 פיחק - ועכשיןבהסתדחת: הבחירות
הממשלה?

בבוזי הקלפיות שנסגרו רגע ף*
 עול ההסתדרות, לוועידת רות *•

 הסכמה היתה הקולות, שנמנו לפני
 והפרשנים הפוליטיקאים בין כללית

כלהלז: להתרחש. העומד משמעות על

 גדולה עלייה תהיה לא אם •
 הדבר פירוש המערך, לרשימת

מפלה.
 קיבל שנים ארבע לפגי בבחירות

 יש לכך מהקולות. 61.98.*׳ המערך
 ),1.89() ל״ע קולות את להוסיף

 המערך. לרשימת הפעם שהצטרפו
 המערך בראש הופיע בחירות באותן
 ומניותיו חסר־הכאריזמה. משל, ירוחם

בשפל. היו פרס שימעון של

 לתנועת־הת־ ימינד* בחלקן רק הלכו
כליל. לימין אבדו כמחציתן חייה.

בחזית כויצה איו
 קבעו. הקולות מיספרי רק לא ך 0

מיקומם. גם אלא
 לציבור מיבחן הוצג האלה בבחירות

 ובשכונות־ בעיירות־הפיתוח המיורחי
 האלקטורלית התשתית זוהי המצוקה.

 היתה: השאלה הליכוד. של המסורתית
לליכוד? נאמנה נשארה זו תשתית האם

 הבחירות ערב קיוו הליכוד אנשי
 לוועי־ בבחירות אחוזים יאבדו אם שגם

 במישור הישגים ישיגו דת״ההסתדרות,
 פועלים מועצות־ כמה ויכבשו המקומי

בערי־הפיתוח.
לדזלו־ התבדתה זו תיקווה

 מזכיר המערך בראש הופיע הפעם
 מניותיו קיסר. ישראל ופופולרי, חדש
 לכן רבות. שכבות בקרב עלו פרם של
 של 67* לפחות למערך דרושים היו

כניצחון. יתפרש שהדבר כדי הקולות

 שנים ארבע לפני קיבל הליכוד •
 יררו בינתיים מהקולות. 26.35*

 מהמערכה. נעלם בגין מנחם מניותיו.
 — הועמד הליכוד רשימת בראש
 אדם — הרס־עצמי של יצר מתוך

 במקום וחסר־כאריזמה, בלתי־ידוע
הפופוליסטי. לוי דויד

 בתנאים הליכוד שמר אילו
 בשבילו זה היה כוחו. על אלה

חישוב. ניצחוז
 תשובה התוצאות נתנו זו מבחינה

היעד אל הגיע אכז המערד ברורה.

 מקומות, כמה ההיפך: קדה טין.
 האופיינית, בית־שאן וביניהן

 לשליטת ועברו לליכוד אבדו
המערך.
 המערך זו: חיונית בזירה הסיכום

 המיז־ האלקטורלי בבסיס ושם פה נגס
אותו. שבר לא הוא אך הליכוד. של רחי

 ושם פה צבאיים: במונחים
אחו הליכוד של החזית נהדפה

 היא נפרצה. לא היא אך רה,
איתנה. נותרה

שיעמום הסודי: הנשק
 היה המערך של הסודי נישק ך*

הרד ישל האסטרטגיה השיעמום. 1 1
 נהג זו מבחינה השתלמה. הבחירות מת

 אופוזיציוני. ככוח בטיפשות. הליכוד
היה בהסתדרות, עמדות לכבוש שרצה

בוועד־הפועל יום־הבחירות מוצאי
קטן ניצחון

 הליכוד ניצחון. והשיג שלו, המינימלי
מפלה. וזוהי ניכרת, במידה ירר

לוק אם יותר עוד ברורה זו הכרעה
 הקטנות. המיפלגות את בחשבון חים

הנמצ או למערך הסמוכות המיפלגות
 10ל־* קרוב ביחד, צברו, משמאלו אות
הקוד בפעם מאשר יותר הקולות, של
 לליכוד שאבדו הקולות ואילו מת.
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 את ולהלהיב הרוחות את לחמם עליו
 של למלכודת נכנם זאת תחת בוחריו.

 בתנאים המאבק את וניהל קיסר
 את לקיים המבקש לשילטון הנוחים
עצמו.

 זאת היתה לא הליכוד ראשי מצד
 שמיר יצחק בלתי־מחרשבת. הכרעה

ביום כי — ישראל עם כל כמו — הבין

 עלולה לוועידת־ההסתדרות הבחירות
 ממשלת־ של קיומה שאלת להיחתך

ו שמנוי ומכיוון האחדות־הלאומית.
 בכל הממשלה על לשמור עימו גמור

המיו הרוטציה שתתקיים עד מחיר,
הרוחות. חימום את מנע חלת.

 את קל בלב הקריב שמיר
 מיזבח על בהסתדרות הסיכויים
המקודשת. הרוטציה

נמוגה הרימו אימת
בהס הבחירות בתוצאות יש אם ^

 את לפרק למערך עידוד תדרות 1 ן
ממשלת־הליכוד?

 ל־ המיוחסת המפורסמת כאימרה
ולא. כן פרס: שימעון
לבחי מבחירות ישירה השלכה אין

מני פועלים ההסתדרותית בזירה רות.
אח יצרים אחרים, אישים אחרים. עים
 יש. אך לכנסת. בבחירות מאשר רים
עקיפה. השלכה ספק, בלי

 את מעודדות בהסתדרות התוצאות
 יכול הוא ידיו. את המערך'ומחזקות

 בלי לכנסת בחירות על לחשוב עתה
פחד.

כל הבטחה אלה בתוצאות אין אך
בבחי המערך לטובת גדול לשינוי שהי
 לקיים תמריץ בהן אין לכנסת. רות

בהקדם. כאלה בחירות
 אך תיקי, זה אין אחרת: לשון

 בדי מוחין די ניצחון זה אין גם
חפוז. למעשה לדחוך

 הבחירות של המיידית התוצאה
 יוכל חזק קיסר יותר. מסובכת תהיה
 של דראסטיים לאמצעים ידו את לתת

ה הכלכלי. במיישור ממשלת־האחדות
 עליהן מדבר הציבור שכל גזירות״

 לרדת עתה עומדות שבועות מזה
עליהן.
 בחורשים ישנו האלה האמצעים אם

מב לטובה, הכלכלה מצב את הקרובים
 הציבור. בקרב מדי רב זעם לעורר לי

 מוקדמות. לבחירות להביא הדבר יכול
 נמרץ. כאיש פרס שימעון יצטייר אם

המת וטובות, אמיצות החלטות שקיבל
 לו כדאי — הציבור רעת על קבלות
לקלפי. ללכת

 האמצעים זאת, לעומת אם,
 ותיסכול, זעם יעוררו חכלכליים
 גוברת בהתמרמרות ויתבטאו
בצי ובעיקר רבות, בשכבות

 יברח — הפגיע המיזרחי בור
 מפני כמו מבחירות המערך

אש.
אח התפתחות תיתכן כזה במיקרה

 ליד חיזוק השבוע קיבלה היא שגם רת,
הקלפי.
 המערך אנשי רוב אם וגמור מנוי

לפי ולהביא הרוטציה, את לבצע שלא
 יהיה לא אם כן. לפני הממשלה רוק

 אם וו/או הכנסת את לפזר למערך כדאי
 עצמה) בכנסת לכך רוב יימצא לא

הממ פירוק שלישית: אפשרות תיתכן
 בלי מצומצמת, ממשלת והקמת שלה

חדשות. בחירות
שמצ השבוע הוכיח שהמערך אחרי

 האחרד בבחירות ושהצלחתו איתן, בו
 עתה תהיה חולפת. אפיזודה אינה נות

 •ותר הרבה נטייה הקטנות במיפלגות
מצומ בממשלה עימו להשתתף חזקה
צמת.

ונמו הולכת הליכוד אימת
 המערך של ובוח־המיטיכה גה,

העיק התוצאה זוהי מתחזק.
השבוע. בחירות של רית

במדינה
העם

מדון ברי ריב, בלי
 רוצה הציבור אם

 לה שיש בביקורת
 לספק עליו שיניים,

בעצמו אותן
 עברי מוסד הוא הביקורת מוסד

 היו נביאי־ישראל כל מאוד. עתיק
 ליקויי את שחשפו פנימיים, מבקרים

המינהל. פיגמי ואת השילטון
 לפחות — ישראל נביאי אולם

 בעלי היו — בתנ״ך שהונצחו אותם
 הם נדיר. וסיפרותי רטורי כישרון

 מאמירת התחמקו שלא מפני השפיעו
 ומדון, ריב אנשי היו הם נוקבים. דברים

 של לבור או לכלא הושלכו פעם ולא
טיט.

הש שהגיש מבקר״המדינה, למוסד
 חסרות שלו, 35ה־ השנתי הדוח את בוע

 ושקדן חרוץ הוא האלה. התכונות
 אך וקפדנית, אחראית ביקורת ועורך

 ביקורתו את להלביש מסוגל הוא אין
מישהו. על רושם שתעשה בשפה

האנ את מזהה הדוח שאין מיכוון
 ואף לחטאים לתקלות, שגרמו שים

 על הביקורת אימת אין לפשעים,
שנתפ מבוקר, מוסד ראשי הנאשמים.

 מאחורי להתחבא יודעים בקלקלה, סו
זעם. עבור עד האלמוניות מסך

 הדבר פירוש אין חכמה. הצעה
 כסיל רק מיותרת. היא שהביקורת

 שעשה כפי — להציע יכול גמור
 הפחות־ מחברי־הכנסת אחד השבוע
 הביקורת את להשעות — חכמים
 הביקורת, מחאה. של כמחווה לשנה,

 מפני דרושה עצמה, הכנסת כמו
גרוע. יותר הרבה המצב יהיה שבלעדיה

 גורם שנה, בכל כמו השנה, אך
 ההרגשה שוררת לתיסכול. הפירסוס
 מדווחת העיתונות מבקר, שהמבקר

 אינו דבר שום נשאר. מקומו על והכל
זז.

 עצמה והכנסת בכנסת. תלוי הדבר
 הציבור ירצה אם בבוחר. תלויה

 עליו — שיניים לה שיש בביקורת
למבקר. אותן לספק

מרחביים יחסים
המעגל את לרבע

בעיה: יש לשולין
 אגשים למצוא איך
 אש״ך את ייצגו אשר
אש״ך את לייצג מבלי

 את לרבע איך פשוטה: היא הבעיה
המעגל.

 להרכיב איך מרחביים: במונחים או,
 הפלסטיני, העם את שתייצג מישלחת

 על המקובלים אנשים בה שיהיו מבלי
הפלסטיני. העם

 האמריקאי, שר־החוץ טייל השבוע
ועק קאהיר ירושלים, בין שולץ, ג׳ורג׳

 זו. לבעיה הפיתרון את למצוא כדי בה,
יעיל. לא אך מרתק, מישחק היה זה

 רבה במידה מישחקי־מילים.
 ממשלת־ישראל מישחק־מילים. זה היה

 -חברי עם משא־ומתן לכל מתנגדת
 -חברי־ זה מה היא: השאלה אש״ף״.
אש״ף"?

 אש״ף דומה אחת מבחינה לפחות
 חברים. בה אין הציונית: להסתדרות
 של פדרציה היא הציונית ההסתדרות
 של פדרציה הוא אש״ף מיפלגות.
 מיק־ אירגונים סוגים: מכמה אירגונים

 מורים, פועלים, (סטודנטים, צועיים
 פוליטיים־צבאיים אירגונים וכו׳), נשים

 העממית, החזית גם ולהלכה (פת״ח,
וכו׳). הדמוקרטית החזית
 הוא אש״ף שלו, החוקה פי על
 וכל כולו, הפלסטיני העם אירגון

 מוצא הדבר אש״ף. חבר הוא פלסטיני
 הלאומית -המועצה בהרכב ביטויו את

 אישים הם חבריה שרוב הפלסטינית״,
 לשום שייכים שאינם בלתי־תלויים,

גוף.
 הוא הפלסטינית הלאומית המועצה

 בוחר הוא בגולה. הפלסטיני הפרלמנט
של -הממשלה״ שהוא בוועד־הפועל,

)8 בעמוד (המשך

 הבחירות את הצילה טלוויזיה ^
 מוחלטת. משיכחה בהסתדרות 1 1

 אלה שהיו ייתכן התערבותה, ללא
 בתולדות ביותר הסודיות הבחירות
 בהן מבחין היה לא איש — המדינה

כלל.
 והן המערך של הן מטות־הבחירות,

 הבחירות ביום דמו הליכוד, של
 החל שבו הרגע עד — לבנייני־רפאים

 התחזית את שכלל המיוחד, המישדר
סמית. חנוך של

 י)6 היה שהמישחק העובדה למרות
 בכוונה נקט ושהמערך מראש מכור

 היה כללית, הרדמה של במדיניות
 הבחירות שתוצאות אנשים של קומץ

 חברי אלה היו להם. חשובות היו
 המייחלים אותם או המרכזת, הוועדה

 תפקידים ובעלי מקום, בה לקבל
 רובם — העובדים בחברת בכירים
קיסר. של אישי במינוי

 בקומה לאולם קיסר נכנם כאשר
 מיפלגת־העבודה, בבניין השלישית

 שניים לצידו מקומם את לתפוס מיהרו
 האגף ראש בתיקווה: לעתיד המביטים

 הברפלד, חיים מיקצועי, לאיגוד
 מטה- ראש גאון, בני קו־אופ, ומנכ״ל

הבחירות.
 יושב־ פסה, נחום נשאר זאת, לעומת

 בחדר ולתרבות, לחינוך המרכז ראש
 זה היה ממוקדי־הכוח. הרחק השני,
 הפוליטי עתידו על המלמד רמז אולי
 ימנה קיסר כי האמין אשר האיש של

 ירוחם את שירש אחרי ,2 כמס׳ אותו
משל.

 ואשמים תירוצים חיפשו בליכוד
 לבוש שמאי, מיסגרת). לתבוסה(ראה

 ללא לבנה, וחולצה כחולה בחליפה
 נרגש מבולבל, מבוהל, נראה עניבה,
 עליו. שנפל התפקיד מגודל ומתוח
ב במחיאות־כפיים שהתקבל למרות
 היטב הבין הוא למטה־הליכוד, כניסה

התוצאות. משמעות את
כחו בחליפה הוא אף לבוש קיסר,

 ״■ המיפלגה לבניין בא משהו, דהויה לה,
 שאינה סיפרה אשר מזל, אשתו, עם

 שבעלה בטוחה היתה ושהיא נרגשת
ביום־הבחירות. מאוד יתחזק

תח את הנצחי סמית בישר כאשר
 בליכוד מישהו היה הראשונה, זיתו

 השרים רק הכבוד!" -כל ברוגז: שקרא
 באולם, שנכחו קצב, ומשה קורפו חיים

 * ובעיקר ההנהגה, שאר אותו. שמעו
שם. היו לא הליברלים,
 של לבואו הכל המתינו במערך

 ולבואם פרס, שימעון ראש־הממשלה,
אחרים שרים של

 זורח הופיע זאת, לעומת בליכוד,
 : ; צביקה הזמר הניצחון?) (לרגל מאושר

 הליכוד, חברי תא־האמנים ראש פיק,
 במערכת־הבחירות. פעיל חלק שלקח

 לא הבימתית שהצלחתו מסתבר אבל
רבים. קולות לליכוד הביאה

השי בקומה הוועד־הפועל, במיזנון
 לחלוקה רבים, כריכים הכינו שית,

 י המרב־ ועדת־הבחירות לעובדי בחינם
 בחמישה הבאים את הישקו בפתח זית.
ובביסקוויטים. מהיר מרק סוגי

 חילקו העבודה מיפלגת בבניין
 קרים. ומים תה קפה, במיזנון בחינם
 מהמיזנון חלק הועלה הליכוד במטה
הכריכים נמכרו ושם האולם, לשולי




