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במדינה
)14 מעמוד (המשך

 העולם דיווח (עליהם חשאיים דיונים של
 להמר), מחכה רבין בכתבה 1928 הזה

 להם צפויה כי ישראל אזרחי התבשרו
 המסד״ל של החזרתה חגיגת :חדשה חגיגה

 מוסדות יתכנסו השבוע עוד לממשלה.
 התנאים, את לאשר כדי העבודה מייפלגת

המפד״ל. מוסדות גם זאת יעשו ואחר־כך
 יוכל בכנסת, ונציגיו השם, ירצה אם

 בשבוע לנסוע רבין יצחק ראש־חממשלה
 כראש־מ׳משלה לא — לארצות־הבדיות הבא

 כנציגה אלא בכנסת, קולות 61 על הנסמכת
 71 של עורף עם מוחלט, רוב ממשלת של

ח״כים.
 המפד״ל את להחזיר שאמורה הנוסחה

 ״רבינית״ נוסחה היא הקואליציה חיק אל
 שלושה מזה למדיניותו האופיינית טיפוסית,
 לקבל לא החלטות, להחליט לא :חודשים

 ״1 יהודי ״׳מיהו בסוגיית הפעם, גם הכרעות.
 הבעייה רבין. של ברוחו פשרה נמצאה

 אחת. שנד. למשך למקרר תוכנס כולה
 עולים של רישום כלל ייערך לא זו בשנה

 כשרות בדבר ספק ושיש בחו״ל, שהתגיירו
׳גיורם.
 סוג לקיום ממלכתית גושפנקא תינתן כך
 למשך ״על־תנאי״ יהודים :יהודים של חדש
 יהודים מאות או עשרות ׳כמה אחת. שנה
בץ יצחק אבל כך, בשל יסבלו אולי  יוכל ר
אחת, שנה במשך לפחות מעשיו את לכוון

העקרו מכל חזקים האינטרסים במיפלגה.
נות.

 הבעייה עוד נותרה האמלטית. דילמה
 מפ״ם בקואליציה. האחרים השותפים של

 הפשרה עגלת על שקפצה הראשונה היתר.
העצ הליברלים גם עשו כמוה החדשה.
 יותר הרבה היה שמצבם אלא מאיים,
חמור.
טיפו האמלטית דילמה בפני ניצבו הם
לחדול? או להיות סית:
 הל״ע ׳מנהיגי אין מהממשלה פרישה על

 לגביהם הדבר פירוש כלל. לחשוב ׳מוכנים
 וגדעון קול משח שריהם, ששני יהיה

 מהבמה ירדו חבר-י-כנ׳סת, שאינם האוזנר,
 הם בממשלה, יישארו אם אבל הפוליטית.

 ״המרכז הקמת סיכוי את גם להפסיד עלולים
 לזכויות התנועה עם בשיתוף הליברלי״,

 חלק לאבד וגם שינוי, ותנועת חאזרח
 מכני- שיסלוד הפוטנציאלי, ׳בוחריהם מקהל
לר״צ. לדתיים, עתם
 תלויה לאומבוטלת שבמידה קרה, כך

 בהחלטתה לממשלה המסד״ל של שיבתה
שול תעמוד אם אלוני. שולמית השרה -סל

 להצעת להתנגד בהחלטתה אלוני מית
 ותאלץ יהודי, מיהו בשאלת החדשה הפשרה

בפרי לאיים העצמאיים הליברלים את גם
 המפד״ל את יעדיף שרבין סיכוי אין שה,

עליהם.
והחד- הקיצוניות ההצהרות למרות אולם,

והמר כן־מאיר
? שר יהיה מי

חדשות. בחירות של המאיים הסיוט ללא
 נראית סיבה שום אין פילוג. יהיה לא
 לממשלה, המפד״ל החזרת את הדורשת לעין

 של האישי מעמדו את לחזק הצורך מלבד
 בראש־׳וברא־ המכוון צעד, זהו רבין. יצחק
 הנשקפים מעמדו, על האיומים כנגד שונה

מיפלגתו־שלו. !מצד דווקא לו
 העבודה כמזכ״ל זרמי מאיר ■של בחירתו

 מצביעה היא לרבין. טובות מבשרת אינה
 גוברת תלות של הקרובה האפשרות על

 משוחרר שהיה דבר ובמוסדותיה, במיפלגה
 יש לממשלה המפד״ל הכנסת כה. עד !ממנו

 משה של החבוי האיום את לסלק כדי בה
 אותם לרסן וגם אחד, מצד ותומכיו דיין

 עתה כבד להיערך התובעים המיפלגה חברי
שנה. חצי תוך חדשות בחירות לקראת

 הצדדים כל מעוניינים מעשית מבחינה
 אלא האפשר. סכל מהר הפרשה, בסיום
 בידי שבויים עצמם את מצאו מהם שכמה

ב שניתנו והתחייבויותיהם, הצהרותיהם
האחרונים. החודשים שלושה מרוצת

 שבפשרה המציאה על קפצה המפד״ל
 מעוניינים עסקניה החדשה. המתחכמת

 קודם האפשר, ככל מהר לממשלה לחזור
 הממלב־ והמייצרות העמדות להם שיאבדו

 קהל- על שליטה להם המבטוחות ׳תיות
 השיבה מתנגדי אפילו שלהם. הבוחרים
 בהצבעה כי צופים המפד״ל, בתוך לממשלה,

ההצ לתומכי רוב יהיה המיפלגה במרכז
 בלית־ברירה המתנגדים, ייאלצו אז טרפות.
 ולהיכנע. הדין את עליהם לקבל כמובן,

 זבולון בראשות המפד״ל, צעירי יעמדו אם
 תיאלץ במריים, בן־מאיר, ויהודה המר

 במקום שרים בשני רק להסתפק המפד״ל
פילוג של אפשרות כל אין אולם שלושה.

 השבוע, ר״צ אנשי שהשמיעו משמעיות
 אין עדיין לממשלה, המפד״ל צירוף בגנות

 לא שהרצון הנמנע, מן לא פסוק. סוף זה
 ליברלי, ■מרכז להקמת הסיכוי את לפרק
 את לשנות אלוני שולמית את גם יאלץ

 המוצעת בפשרה ייעשה כזה במקרה דעתה.
 רצון את גם להשביע שיוכל תיקון, עוד

ר״צ.
שהת המיפלגתי המיקוח בכל האבסורד

 בנישואין שמדובר בכך היה השבוע, נהל
משתע אולי רבין יצחק בלבד. קצר לטווח

 הקץ את לדחוק שיוכל בתיקוות, עדיין שע
 הנסיגה בשאלת בהכרעה צורך ולמנוע
 להחזיק יוסיף אם ספק ׳ושומרון. מיהודה
 עם מפגישותיו שיחזור אחרי זו בדעתו

וקיסינג׳ר. פורד

מיעוטים
□צה״ל הדרו!■□ מרד

 הדרוזיים סרכגי־הגיוס
— בהרים מסתתרים

 הוא שמאבקם וטוענים
 למען מהמאםק חזק

הפימטיגים זכויות
 עריקים 200 — צבאי בכלא סרבנים 56״
 הוכתר זו בכותרת ובהרים.״ במערות —

 ראשונה שנה אטודנטית שערכה ראיון
 סרבן- עם קאן, יעל בטכניון, בפיסיקה

 אל-׳חטיב. עאסם דרוזי, גי׳ום
בעיתון- להתפרסם אמור שהיה הראיון,

1931 הזה העולם8!


