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ההבטחה! את הפר שקר, רמה, אנא היקר: שימשן

ז ת ־ ו ד 7 ס 0!
 ובחוצותיה הארץ בערי להעביר מציע ני̂ 
(  עצומה: י

 יקר, ■שימעון
 אמין! תהיה אל אנא,
 הבטחתך! את הפר שקר! רמה!
הרו־ את תקיים אל — השם למען
 ■ ■ ■ טציה:

 עם נפגש הוא לאירופה. טס פרם ימעון **ץ
 מה כל עושה הוא וראשי־ממשלות. נשיאים
 נכנס מכל: יותר לעשות אוהב שפוליטיקאי

 מיסדרי־כבוד, סוקר מארמונות, יוצא לארמונות,
 צועד הימנונים, לכבוד דום עומד לדגלים, מצדיע
 ממכר יוצא למכוניות־פאר, נכנס פמליה, בראש

מתראיין. מצטלם, מכריז, מצהיר, נואם, ניות־פאר,
 מאושר. יהיה הוא כאלה, אירועים כמה אחרי

יתרחב. שלו האגו בעננים. ירחף הוא
 שכל הוא גם יזכור בסתר-ליבו אבל

מישחקי־ילדים. חנטריש. אלא אינו זה
 בשובו לפתור עליו יהיה האמיתית השאלה את
 וארוחות־הערב. מיסדרי־הכבור כל אחרי הביתה

 ונוקבת: פשוטה היא והשאלה
לא? או — הרוטציה את לקיים

■ ■ ■
 ובי־ רבים, אישים עתה יש המערך צמרת ^
 פרס על הלוחצים וחברי־כנסת, שרים ניהם ^

ההבטחה. את להפר
 להקים בנסיונות תיקוות עוד תולים הם אין

 פעמים הכזיבו הדתיים השותפים צרה. ממשלה
מדי. רבות

 כלהלן: עכשיו היא המעודכנת ההצעה
 לנפילת יביא ולא יתפטר, לא ראש־הממשלה
ממשלת־האחדות.

לפי הצעת־חוק לכנסת יציע המערך
חד כחירות ולקיום 11ה- הכנסת זור

.1986 מאי כחודש נניח שות,
 שישה ער ארבעה תימשך הבחירות מערכת

 עצמה תעמולת־הבחירות ותקופת בלבד, שבועות
 או ימים ל־סז תצומצם הרשימות) אישור (אחרי

הכלכלה. תיפגע שלא כך שבועיים,
 הוא אכן אם להכריע לציבור יינתן כך
 ממשלת-האחדות-הלאו- בהמשך רוצה
לאו. או וכרוטציה, מית

ה

 שמיר עם פרס התפשר כאשר הוחמצה האחרונה
 עניין־ מסירת על הוחלט שבה הקאבינט, בישיבת

לבוררות. טאבה
 חסידי-הכחירות. אומרים דווקא, לאו

 שדה הניחה החלטת־הקאבינט להיפך.
 גס לבוררות. כדרך מוקשים של חדש

בכד. הבחינו כבר המצרים
 כבורר ולבחור שטר־בוררות, לחבר צורך יש

 תפסיד אם המלון גורל על ולהסכים השלישי,
ועוד. ועוד בבוררות, ישראל
 יכול האלה הנושאים מן אחד כל

המיוחל. למשבר לגרום
 בעניין פעם בכל ויתקפל יתכופף הליכוד ואם
 ניתן אז גם הרוטציה, את להציל כדי טאבה,
 והמלך ארצות־הברית השם, בעזרת עילה. למצוא

 גם ולוא — כלשהו צעד לעשות אפשר חוסייין,
למשבר. העילה את שיהווה — צעד־סרק

עילה. יש רצון, כשיש

חבחי־ תוצאות לגבי להינבא יכול אינו ישא
 השנה. מאי בחודש תיערכנה אכן אם רות, _

 ורה אד חשוב יהיה כאלה בבחירות
הגושים.' שני שבין בקו־השכר קורה מה

הקולות, יתחלקו איך כלל חשוב יהיה לא י

 כל ירצו כזה שבמצב אפשרות גם יש
צרה. לממשלה להצטרף הדתיות המיפלגות

 האלה התיקוות וכל הקצין, כל יכולו ואם
 המצב יהיה אז גם ציבור־הבוחרים, על־ידי יסוכלו
 כך — הפאשיסטי הימין כי ספק אין שונה.

 ובכך הליכוד, מן נכבד נתח ינגסו — והתחיה
 שותף עוד יהיה לא הליכוד המערך. את ישרתו

 עוד יוכל לא וממילא זוטר, שותף אלא שווה־כוח,
 או עם — ראשות־הממשלה אל עיניו את לשאת

רוטציה. בלי
 להפסיד מה למערך אין למעשה
 להרוויח. רק יכול הוא כאלה. בבחירות

 אלה יהיו אם יינזק לא משק־המדינה וגם
 כפי ומהירות, קצרות בחירות-בזק,

למשל. בריטניה, כמו במדינה שמקובל

מק זו הצעה בעלי אשר הנגדי, תסריט ך*
למדי. מבהיל הוא פרס, לעיני אותו רינים \ !

 פרם, שימעון יקיים אכן אם יקרה מה
הרוטציה? את ושלום, חס

כך: ייראה זה
 הליכוד ישלוט שלאחר־הרוטציה בממשלה

הצוות במקום הכלכליות. העמדות בכל לחלוטין

 בהפרשות כמו בהתנחלויות תתכסה המפה כהנא.
 ב־ הבאות לבחירות יילך הליכוד זבובים. של

 אנשי מתבוסתנות המדינה את שהציל כמי 1988
 השכירים את ששיחרר וכמי אש״ף, סוכני המערך,

המערך. של מעולו המדוכאים
 מקומו. על בקושי ישמור או יירד, המערך

כללי. מקיפאון 1992 עד תסבול והמדינה
 מפחיד זה אם היא השאלה מפחיד. זה

פרם. שימעון את גם

הכל. תלוי בו י ^
 המדינה ציפתה לא רב זמן זה ^

 כל־כולה התלויה חשובה, כה להחלטה
אחד. איש של בליבו שמתרחש במה
פאראדוכסלי: כמעט מצב כאן יש
 ותולה פרם שימעון את שמוקיר מי

 הסכם־ את יפר שהוא מאמין תיקוות, בו
בחירות. על ויכריז הרוטציה

 יעדיף הוא להחליט. יודע אלה, אומרים פרס,
 האישי האינטרס פני על הלאומי האינטרס את

 לרגע עד ימתין הוא תדמיתו. את לשפר שלו
 את יזרוק — פיתאום לפתע — ואז האחרון,

השולחן. על המכריע הקלף
ותיווכחו! חכו

 פרם בשימעון המזלזלים דווקא ואילו
 הוא אומרים: הם תיקווה. כל איבדו
 לסמוך אי־אפשר הרוטציה. את יקיים
אותה. שיפר עליו

 הסכם כל הפר בן־גוריון מפר. היה בן־גוריון
היהודים ועם הערבים עם אי״פעם, חתם שעליו

 לשמע המתעוררת הראשונה שאלה
לפיזורה? רוב בכנסת יהיה האם היא: זו הצעה 1

באמ רק בטרם־עת הכנסת את לפזר אפשר
קולות. 61 דרושים לכך הכנסת. של חוק צעות
 בח״כים מלאה הכנסת פשוט. כל־כך לא זה
 עלולים הם מחדש. להיבחר סיכוי להם שאין

 בעלי אך כזאת. בהצעה לחבל להיעדר, לבגוד,
 את גם (הכולל המערך שגוש מקווים ההצעה
 הרשימה עם יחד ושינוי), ר״ץ יחד, מפ״ם,

 בעזרת זו להצעה רוב ישיגו ורק״ח, המתקדמת
 שאינה האחת הרתית הסיעה וש״ס, מימין התחיה
בחירות. מפני פוחדת
 ושיכנועים שידולים הרבה יחייב זה

 גם מה אפשרי. זה אך — ושיחודים
 להצעה להתנגד לליכוד נעים יהיה שלא

 לציבור להניח היסודית: הדמוקרטית
לא. או ברוטציה רוצה הוא אם להכריע

 ברגע כי הסבורים המערך בצמרת אנשים יש
 יתחילו לפיזורה, רוב בכנסת שיש שיתברר
 לפניו ולהתחנן המערך אל לרוץ הדתיות הסיעות
 ואינה הרוסה, המפד״ל איתו. צרה ממשלה להקים

 מוכה, אגודת־ישראל לבחירות. ללכת מסוגלת
 לא וגם למורשה, עתיד אין עור. להפסיד ועלולה
 מעמד תחזיק ש״ס רק אבדחצירא. לאהרון

נוסף. במנדט תזכה ואולי בבחירות,
ההצ בעלי המערך, ראשי רוב אולם

 שריח צרה, לממשלה מייחלים אינם עה,
נו יהיה הפרת־אמונים של בלתי-נעים

 מפני בחירות, מעדיפים הם ממנה. דף
למהדרין. כשר דמוקרטי מיצרך שזהו

 דרושה חדשות, בחירות על להבריז די
ההזדמנות כי אומרים יש טובה. עילה ,

60
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הבחירות! ביום ישתנה הוא האם :60 מול 60 קו־־השבר,

 לא וגם ור״ץ. מפ״ם שינוי, המערך, בין למשל,
 הרשימה ובין הזה הגוש בין הקולות יתחלקו איך

 שני שבין הסופי בחשבון כי ורק״ח. המתקדמת
 כולו הימין ואילו אחד, גוש אלה כל יהוו הגושים,

הנגדי. הגוש את יהווה
 הם — הגושים שני בין יחסי־הכוחות

הקובעים.
 במשימה להתרכז המערך יצטרך משום־כך

המערך. אל הליכוד מן מנדאטים העברת של
המפור ה״הישגים״ כי מקווים המערך ראשי

פרס(הנסי שימעון בראשות הממשלה של סמים
 היחסים הפשרת האינפלציה, עצירת מלבנון, גה
 שה־ מקווים גם הם בידם. יסייעו מצריים) עם

 ובאיזורי־ בשכונות פגה פרס לשימעון שינאה
למערך. חסד יטו שם הבוחרים וכי הפיתוח,

 יכולה ודולצין צ׳יץ׳ של החדשה המיפלגה גם
 בשניים־ תזכה אם קו־השבר. את במיקצת לשנות
 מהליכוד יבואו בוחריה ואם מנראטים, שלושה

משמעותי. הבדל זה יהיה המערך), מן (ולא
 בשניים־שלושה יעלה המערך אם

 ואם הליכוד, חשבון על מנדאטים
 בשנייס-שלושה תזכה הצייצייאדה

 יהיה המערך, לגוש ותצטרף מנדאטים
 אחת בעזרת ממשלה להקים כדי בכך די

בלעדיה. גם ואולי הדתיות, המיפלגות

שמיר־מודעי. הצוות יבוא פרס־מודעי
 צמד יוכל הבאות הבחירות לקראת

 פי על השיברים, כל את לפתוח זה
כלכלת־ארידור. של הבדוק הנסיון

 להגיד יוכל הליכוד בכסף. יוצף הציבור
 נשחק פרס שימעון של בשנתיים לבוחרים:

 של בשנתיים שלכם, רמת־המיחיה וירדה שכרכם
העם. עם היטיב הוא כי טוב, מכל נהניתם שמיר

 זה למי אבל הבחירות. אחרי יוגש (החשבון
אז?) איכפת יהיה

 לפי דומה. התמונה תהיה בענייני־חוץ גם
 שום בגיזרת־טאבה יקרה לא הקאבינט, החלטת

 יהיה הקרובים. החודשים שמונת במשך דבר
 משים־ ימנע הליכוד פישול. שפירושו ״פישור״,

 לקראת התקדמות כל אמיתי, הישג הל פרס עון
שהיא. גיזרה בכל תזוזה

 למישרד שמיר יצחק ייכנס כאשר
הברירה. לו תהיה ראש-הממשלה,

 עם השלום חימום כי הליכוד יחשוב אם
 יהיה אז זאת. לעשות יוכל פופולארי, הוא מצריים

 כגיבור־ ויצטייר טאבה את שיחזיר הליכוד זה
ימית. ואת סיני את שהחזיר כשם השלום,
 במצב־רוח נתון שהעם הליכוד יחשוב ואם

 את יסתום וכך וקשוח, נוקשה יהיה הוא לאומני,
מאיר עם ויתחרה אפשר) כהו(אם לגאולה הפה

 הלאומי. האינטרס לפי פעל בן־גוריון כאחד.
 אמונים, להפר לשקר, לרמות, צורך כשהיה
 שום בלי זאת עשה הוא — הסכמים לקרוע
מנהיג! אמיתי. מדינאי היסוס.

 בן־ של צל־צילו אף אינו פרם ואילו
מנהיג. לא עסקן, הוא גוריון.
 טוב מה ולא עליו, חושבים מה חשוב לפרס
 בלתי־ שהוא עליו חשבו חייו כל במשך למדינה.

 ההזדמנות לו יש עכשיו נוכל. בלתי־ישר, אמין,
 להתייצב יכול הוא טועים. שהם לכולם להוכיח

 נוכל! לא אני רואים? אתם ולהגיד: האומה לפני
 התחייבות, עצמי על קיבלתי כסרגל! ישר אני

 עכשיו וכרוחה! כלשונה אותה מקיים ואני
ומחילה! סליחה ממני תבקשו
 זה אם גם הרוטציה, את יקיים הוא

 השיקום סוף תהליך־השלום, סוף יהיה
עצמה. המדינה סוף ואף הכלכלי

 אינו איש נכונה? ההערכות משתי יזו̂ 
עצמו. פרס לא גם אולי זה. ברגע יודע 1\

המדינה, בצמרת יתחולל לא הפנימי המאבק
המערך. בצמרת או

פרס. שימעון של בנפשו יתחולל הוא
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