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כן? או לא וביו: יצחק
 לשווק!- וביו ■צ״ק ד־ח שטעות שלושה פני ר
 מן שאיש שעה בלתי־צפוי, כדור שקיבל כדורגל, /

השער. לבין בינו הפריד לא היריבה הקבוצה
 לרוץ הכדור. את לחמות היה יכול הוא

) ׳ לשער. ולהשחילו

 יותר ואיטי מחושב הוא כזה. איש איננו רבץ אולם
בזהירות. התקדם לכן וייצמן. עזר או שדון מאריק

כזה: היה מהיר, למישחק מוכן שהיה התסריט,
 מ!מ־ יקים שהוא הנשיא, מבית1 בצאתו להודיע, •
אז. יעד שיימצא הרכב בכל — קמים שלושה תוך שלה

 את ולאלץ מתיש, משא־ומתן זו בצורה למנוע #
מייד. להחליט הפוטנציאליים השותפים

 חברים, 54 אף או 58 ,61 של ממשלה להקים !•
 ברור (היה ראשונה. בהצבעת־אמון מובטח רוב לה שהיה

ורק״ח). מוקד גם בעדה יצביעו ור״צ, ל״ע שמלבד
 יום- מיטבח אנשי כל את הממשלה ימן להוציא <•

 ולהרכיב אבן, עד ומאלון ■ספיר עד מדיין — הכיפורים
ורעננים, צעירים ׳מכוחות אותה
 עריכת על ולהכריז הציבורי, ירח־הדבש את לנצל י•

 המגד בראש הולד כשהוא חודשים, שלושה תוך בחירות
 על יעיבו שבעיות״השילטון ולפני החדשה, והרשימה שלה

יזוהרה.
 חיה יכול זה הימור אך — הימור זה היה
 שד תקופה ודרכיו מוחלט, דוג למערך להכחיל
שכיס. ארבע שד יציב שילטון

הנשי□ מילחמח
ל מתאים שאינו זה, תסריט פי על פעל לא כין 1*■

 חידוש לבין שמרנות בין פשרה עשה הוא אופיו. !
המימסד. חיסול לבין למימסד כניעה בין טוטאלי,
 הישנה, הגווארדיה אנשי יאת במשא־ומתן שיתף הוא

 שעה הוא מפוקפקת. עדיין שעמדתו ספיר, פינחס ובראשם
 במשא- פתח הוא והגושים. החטיבות כל של לחפצי־־ליבם

ושיטתי. מסודר רגיל, ומתן
 אין המפד״ל. היה החשבון מן שיצא הראשון הגורם

 ימי- בהתמדה המידרדרת המיפלגה, חיצונית. סיבה לכך
פי ללא לממשלה להצטרף עוד מסוגלת אינה פשוט נד״
 כזה פילוג מפני חששו המתונים מנהיגיה גם פנימי. לוג

ממנו. נשכרים ייצאו הקיצוניים דווקא שמא בעת,
״צ. דר ״ע ל נותרו

 הטילה מאיר גולדה רבים. מתנגדים היו ר״צ לצירוף
 מתעבת היא אותה אלוני, שולמית של צירופה על וטו

 צירופה את שעברה בשנה שמנעה גולדה ז׳ו היתד. אישית.
 רשי- להקמת גרמה ובכך — המערך לרשקמת אלוני של

המפתיע. בהישג שזכתה העצמאית, !מתה
 את עזבה והיא גולדה, של דעתה נתקבלה לא הפעם
 שאינם אנשים גם אולם, נרגזת. בטריקת־דלת הישיבה
 ״אי- עימה. שותפות מפני חששו כמוה, אלוני את שונאים
 תקופה למשך בשלום עקמה ולחיות ■איתר, להסתדר אפשר

 פועלת ״היא ספיר. פינחס ממקורבי אחד אמר ממושכת,״
 אותה. שתרסן תנועה לה ׳ואין אישיים, -מצבי־דוח לפי

 את היא גם ותטרוק משהו, על תתרגז שבועיים כעבור
 זה?״ לכל להיכנס למה ממשלתי. משבר יהיה אז הדלת.

 יש כפנים, ר״צ אין עוד כל — ׳מזה וחוץ
המפד״ל. של מאוחרת להצטרפות תיקווה

מיסחור• באלט
 ב־ ידעה לא עצמה אלוני ששולמית הרושם וצר יו
 שני על פסחה לא, או להצטרף רוצה היא אם דיוק 4

 לסלול ויכלה אותה, משכה לממשלה הכניסה הסעיפים.
 אך לל״ע. להצטרפות או למערך לשיבה חדרך את בפניה־

 עצמאית כלוחמת תדמיתה את מחסלת היתד, זו דרך
ב רשימתה לחורבן מביאה היתד, ואולי ובלתי־משוחדת,

הבאות. בחירות
יב אדיה להצמדת מכלי כממשלה תמיכה

להש יבלה גם היא אד זו♦ כעייה לפתור לה
 של הזוהר ללא — ומכאן מבאן קרחת אירה
אופוזיציונרית. של החילה וללא שרה,

 שיכול מהסד ברשימתה ואין — החליטה לא אלוני
הממ של קווי־חיסוד שינוי תבעה היא במקומה, להחליט

 המערך היה יכול לא לכך אליה. להצטרפות כתנאי שלה,
 של סופית כנעילה מתפרש היה הדבר כי — להסכים

 — למדי מיותר היד, עצמו התנאי הדתיים. בפני הדלת
 בליל נשכחים והם לקווי־היסוד, ממשי ערך כל אין שהרי

הממשלה. הרכבת למחרת
 כדי זה תנאי העלתה שאדוני נדמה חיה
 כידי ההכרעה את ולהשאיר מהחלטה, להימנע
המערך.

 להיות רצתה היא הסעיפים. שני על פסחה ל״ע גם
 שגם רצתה היא אבל קווי־היסוד, שינוי ללא בממשלה,

 ר״צ בצירוף רוצים ל״ע ראשי כי בפנים. יהיה ר״צ
 מודרנית תדמית לה לתת כדי למיפלגתם, ותנועת־שינוי

 הדבר עלול בחוץ, ור״צ בממשלה יהיו ל״ע אם יותר.
 הל״ע, בלי חדש, פרוגרסיבי לגוש ר״צ להצטרפות להביא
הליברלים־העצמאיים. עתיד את בכך ולסכן

לא? או כן אלוני: שולמית
 בלי לממשלה להיכנס שלא ל״ע של התעקשותה אולם ■

 בכך שראו ויש רבין של מעמדו תחת פצצה היתד, ר״צ,
ספיר. פינחס של הסמוייה ידו את

 הוא מה איש ידע לא דכר, של בסופו בך,
 לבאדט דמה כולו והמישחק — בדיוק רוצה

ומוזר. איטי מיסתורי,

אריק תרגיל
 חו־ תנ׳ועה לריקוד נוספה זה, בבילבול די לא אילו ץ*
נוספת. רגת ^

 התומך לשעבר, ספיר של :איש־אמונו שריד, יוסי ח״כ
 אריק את לממשלה לצרף מהפכני: רעיון העלה ברבין,

בשר־ד,ביטחון. שרון
 אך עצמו, שרון בהשראת פעל לא שריד

 הוא התפקיד, את לו יציעו שאם בטוח היה
 נשאר אריק של שליבו סוד זה אין עליו. יקפוץ

 המי־פ־ לחיים התרגל לא עדיין וכי כצה׳יל,
לגתיים.
 התכוון החד, הקלסתר בעל והממושקף, הצעיר הח״כ
אחת: במכה זבובים כמה להרוג בהצעתו
 וכבך הליכוד, מן אריק את להוציא •

הימנית. התנועה תנופת את לשכור
כשר־ד,ביטחון. פרם שימעון מינוי את למנוע !•
לממשלה. להצטרף ל׳מפד״ל לאפשר י•
•  בעל חזק, ■איש !מעדכת־ד,ביטחון בראש להעמיד ׳

שה מה־גם החדשה. הממשלה הרכב את שיחזק תנופה,
 על הגן אריק ידועים. ורביו אריק בין הידידותיים יחסים
 ואחרי וייצמן, עזר חברו־לליכוד התקפת מול בתוקף רביו

 כשר- רבין את אריק הציע דיין, של הראשונה התפטרותו
הביטחון.
המע בצמרת התלהבות עוררה לא שריד הצעת אולם

 אחת מיגרעת לדעתם, בה, היתד, המעלות כל ימול רך.
 הוא אם להשתלט. אי־יאפשר שרון אריק על מכרעת:

 ואז רוחו, על העולה ככל יעשה הוא שר״ביטחון, יהיה
 כאשר ,1954 בשנת בממשלה ששרר המצב לקדמותו יחזור

 משה ראש־ד,ממשלה על ציפצף לבון פינחס שר־הביטחון
הרפתקאות. של ארוכה בשורה המדינה את וסיבך שרת,

ממ יקים שרכין רכים האמינו עדיין השבוע
 כטוח היה לא איש אך ספורים. ימים תוך שלה
 :יזכה המאגיים המיספריס שלושת מבין איזה

.54 או 58 ,61

הליכוד, את המרכיבות האחרות החטיבות
 את לבטל שרון אריק של ניסיונו נופח

 של להקמתה ולהביא בליכוד החטיבות
 כיוון אחת. ת ואופרטיבי אירגוני׳ת מיסגרת

 מטרה, לעצמו מציב אריק כאשר כי שידעו י
 שנוכחו וכיוון בבולדוזר, עליה יעלה הוא

אפש בלתי במשימה גם הצליח כי לדעת
 המנהיגים חששו הליכוד, הקמת כמו רית

החדשה. היוזמה מפני המסורתיים והעסקנים
 של החדשה פעילותו ביטאה למעשה

 הפוליטי כפיו מיציר מד, אכזבת !אריק
פו גירש להקמת אומנם הביא הוא החדש.

זה, שגרש במהרה גילה אבל גדול, ליטי
הרעיו והקולקטיביות ההרמוניה כל עם
 כבד־תנ׳ועה, דינוזאורוס הוא שלו, נית

 ■מסורבל גוף זהו ישן. פוליטי לדור השייך
 במהירות, להפעילו אפשרות שאין ומפוצל,

 שיארגן אופרטיבי ג׳וף כלל לו ושאין
 אסיפות מלבד אחרת, ופעילות :מבצעים
 הייתי ״אילו :אריק הודה בכנסת. ונאומים

לא פוליטית, לפעילות היום להצטרף צריך

הקיי מהמיפלגות אחת לאף מצטרף הייתי
מות.״

 שלושה לפני מצה״ל אריק כשהשתחרר
 ׳מפלגתו למנהיגי מיד הבהיר חודשים,

 התמורה מפרי להינות הליכוד רוצה אם כי
ו המדינה׳ אזרחי על העוברת הרעיונית

 אישים של פעילה מעורבות לידי להביא
 מפעילות כה עד רחוקים שהיו חדשים,

 מחטי- ה׳מיסגרות את לבטל יש פוליטית,
 מחדש ולערוך הליכוד״, את ״ללכד בתיוית,
ו סניף בכל במיפלגה, כלליות !בחידות

 לעסקנים שווה הזדמנות תהיה בהם סניף,
חדשים. ולחברים הוותיקים

 עוד מחדש. הקלפים את לטד׳וך
 אור הדליק הוא הרעיון, את שבחנו לפני
 הליכוד. חטיבות כל מנהיגי בעיני אדום

מ בעיקר השולטת המסורתית, המנהיגות
 חששה למרותה, הכפופים המנגנונים כוח
שתה הפיכה לידי להביא אריק מנסה פן

 של והבלעדי היחיד למנהיג אותו פוך
מלו חזית התארגנה מכך כתוצאה הליכוד.

ה ההסתערות את להדוף שנועדה כדת
 תחילה ניסה אריק שרון. של חדשה
 בהם שנקט מד,תכסיסים כמה על לחזור

ב כיעילים ושהתגלו הליכוד הקמת בעת
מפור דברים אמר לא עצמו הוא שעתו.

 איומי להופיע החלו בעתונות אבל שים.
 על חריפים וכינויי־גנאי בשמו פרישה

הליכוד. במיפלגות השלטת העסקונה
 אלה. שיטות הצליחו לא שהפעם ;אלא
 לכם־ המסורתיים המנהיגים תששו הפעם

 של איום תחת ניצבו לא והם אותיהם
 להסתכן, מוכנים היו הם קרובות. בחירות
אריק. על להתקפת־נגד גם ולצאת
 החדש, למצב במהירות הסתגל אריק
 היה יכול הוא ליוזמתו. חדש כיוון אילת׳ר

 ב־ בשמיו שפורסמו מההצהרות להתנער
 כבן העמקתה, לחיק שוב ולחזור עתונים,
 גילתה זאת ׳תמורת בתשובה. החוזר הסורר
לוי נכונות הליברלית המיפלגה הנהגת

 אריק של לדרישתו עקרונית הסכמה : תור
תוך הליכוד, חטיבות של לאלתר לביטול

 לחברים ביניים, בתקופת אפשרות, מתן
להש מפלי גם לליכוד, להצטרף חדשים

החטיבות. לאחת תייך
 רוצה שיאני מה ״כל :אריק הסביר

 מחדש הקלפים כל את להניח זה לעשות
מחדש.״ אותם ולטרוף השולחן על

 ה־ הוא למעשה, אריק את שמניע מה
 אחרי הליכוד. תדמית את לשגות ■רצון
ה הצליח לא האחרונות בבחירות שגם

 לו שתאפשר כוח לעמדת להגיע ליכוד
 למסקנה אריק הגיע אלטרנטיבה, להוות

 הליכוד דימוי של קיצוני שינוי ירק כי
 יתרון, לו להקנות עשוי הציבור, בעיני
 ההנהגה את להחליף צורך יש כך לשם

לת חדשות לדמויות ולאפשר המסורתית
בצמרת. מקום פוס

 במערכה נשק שביתת על הוכרז השבוע,
 בהפרדת כאן מדובר אין אבל הפנימית.

 להזדמנות ימתין אריק כי ספק אין כוחות.
 על ולכפות מחדש להסתער כדי הנוחה
תוכניתו. את הליכוד מנהיגי

191513 הזה העולם


