
ביגיי נערי עתיד על מאיימת לבון־ פרשת

יס
 של ראש־ראשו השבוע התגלגל הישראלית הפוליטיקה של המישחקים שולחן ל • *

 אחד כל לבון. פינחס ניצב מולו בן־גוריון. דויד ישב השולחן של אחד מצד פרס. שמעון
חזקים. קלפים בידיו החזיק מהם

 שנאמר מה בן־גוריון. דויד של חופשתו במקום פגישה השניים בין נערכה כן לפני שבוע
 שנזדמן מי שכל עד רמים. כה בקולות נאמר הדבר סוד: היה לא שיחה באותה ביניהם

 את להרחיק נאלצים היו ביג׳י שומרי ההדדיות. הצעקות את לשמוע היה יכול לסביבה
יאזינו. שלא כדי המקריים העוברים

 מזכיר רצה מה הארץ ברחבי נודע זאת בכל כי תועלת. הסרת היתד, שקדנותם
 דובר הצדדים, שני של רשמיות ובהודעות■ ראשיים במאמרים הממשלה. מראש ההסתדרות

תד. הרחיקה־לכת לבון של דרישתו אך לבון. של שמו טיהור על ריהאביליטציה, על  יו
 על יבואו בבושת־פנים להדחתו גרמו אשר שאלה רצה הוא יטוהר״. ש״שמו רצה רק לא הוא

עונשם.
★  ★  ★  לעמוד לעצמו להרשות היה שיכול חזקים, כה היו לבון בידי שהיו קלפים 8■*

 אולם סייג• ללא כמעט ההסתדרות, צמרת עמדה מאחוריו בן־גוריון. מול בעקשנות ן ן
 להעמיד הצליח לבון אשר עמדותיה,מפתח היו הזו מאנשי־הצמרת יותר עוד חשובים

 שנאמנותם אנשים בידי כיום נתונות אלה עמדות כללי. כמזכיר שנותיו בחמש מרותו תחת
 בתוך אדירות קבוצות־לחץ מהווים הם בספק. מוטלת אינה לבון. לפינחס האישית

 אחרת קבוצה כל נגד לבון למען ללחום מוכנים הם ומפא״י. המדינה ההסתדרוןז,
במפא״י. או במדינה בהסתדרות,

 הכללית במלחמה עוצמה. בעלי בני־ברית ללבון היו מפלגתו צמרת בתוך גם
 במערך פעם משתנות, עמדות אלה כוחות תופשים מפא״י של ולרוחבה לאורכה המתנהלת

פעם לצידו, התייצבו אויביו לבין לבון בין בקרב לחלוטין. אחר במערך ופעם זה

החצר קבוצת על המאיים האיש לבון: ן

ביג׳ של גבו מאחוו׳ הקבוע: במקומו נוס
 החז בקרב במפלגה. ביותר הרב הכוח בעלי הוותיקים, המנהיגים מן כמה פעם, אחר

ללבון. אמונם שבועת את אלה בני־ברית חידשו עתה שנפתח
 שפר: לפני עוד בלבון צידדו המפלגתיים בריתו בני וגם ההסתדרותיים תומכיו גם

 ההמונו התמיכה את לבון של למחנה שגייסה היא זו פרשה לבון״. ״פרשת החוצה
מלחמתי. מערך מכל חיוני חלק שהיא

★ ★ ★  בית־המש! באולם מספר, שבועות לפני החלה זו דראמאטית תפתחות י״י*
 מסוי אדם הואשם בו אזרחי, משפט התברר סגורות בדלתיים בירושלים. המחוזי ן ן

 מו גזר־הדין, את מלהוציא נמנע אך אשם, הנאשם כי פסק השופט פלילית. עבירה בביצוע
בחוץ־לארץ. שעה אותה שהה שסניגורו

 לאו׳ או הטיל לו, הצפוי הגורל מה הבין המשפט מהלך בעת .שעוד הנאשם,
 להרן עשיר, זו פצצה כי מיד הבינו במקום שנוכחו המעטים האנשים אדירה. פצצה

 מיסמב לזייף הוראה קיבל כיצד סיפר הנאשם כי בארץ. השלטון בניין את היסוד עד
הבמחון. מערכת של רשמיים
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