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במדינה
העם

א30 המחדל לקראת
 חופשי עראפאת יאפר

 מרבין יותר
להסדר בדרך

 מנד לעצמה שזזציבזן המחסומים מכל
 המוצק השלום, אל בדרכה שלת־ישראל

ש הקואליציונית התחייבותה היה ביותר
ל ושומרון ביהודה -מטחים על לוותר לא
כממ ־ששום מכיוון חדשות. בחירות לא
 לפירוקה שיביאו צעדים נוקטת אינה לה

למע למנוע, זו התחייבות נועדה מרצון,
טריטוריא ויתורים של אפשרות כל שה,
המערבית. בגדה ליים

מצ עם הסכמי־ההפרדה שהושגו אחרי
 לממש־ האמריקאים הציעו וסוריה, ריים

 ירדן, כלפי גם מחווה לעשות לת־ישראל
 יגאל שר־החוץ יריחו. את לה ולהחזיר

 רבין. ליצחק מוושינגטון כך על הודיע אלון
 של האינטרסים את שתאם אקט זה היה

 ״לא :החלטית השיב רבין אולם, ישראל.
יריחו!״ בגלל לבחירות נלך

 מיכשול להציב דיין משה הצליח ר,-שבוע
 אל ממשלת־ישראל של בדרכה מחדש זה

 לליכוד והצטרפות פרישה באיומי השלום.
 את ממיפלגתו דיין סחט הימין, ולמחנה

 זה. אוטומטי מחסום של הצבתו־מחדש
 מוחלטת כניעה להיכנע נאלץ רבין יצחק

מח שהקמת מחשש דיין, של לסחטנותו
 תסכן דיין־^שרון—בגין בראשות ימני נה
המערך. שילטון את

כי בעת שבועיים, לפני וטו. עמדות
 בקהיר, הפלסטינית הלאומית המועצה נוס

 דומה. דילמה לפני עראפאת יאסר ניצב
 ממנו תבעו הקיצוניים האירגונים נציגי

 ז׳נבה לוועידת הליכה על שיחליט שקודם
מה נוסף ייפוי־כוח לקבל חייב יהיה הוא

 הכריז עראפאת הופלה. זו תביעה מועצה.
 נוצר כך העיקרי. ניצחונו כעל כך על

 בדרך לפעול עראפאת חופשי שבו מצב,
רבין. יצחק מאשר יותר להסדר
 של ניצחונו של העיקרי הלקח אולם

 ממשלת כי הוכח, שוב שונה. היה דיין
 ראשיה, העולם. מן עברה לא המחדל
 בעמדות־וטו, נמצאים ואלון, דיין גולדה,
 את ממשלת־מערך לכל להכתיב יכולים

 בדרך — בעיקבותיהם ולהצעידה תנאיהם
הבא. המחדל אל

בויפלמת
ברשימה צרוח

 בכגסת מפ״ם מסיעת
 ייעדרו התשיעית

בעזי-גיסיון פרלמנטרים
 מפ״ם מרכז התכנס שבו היום בבוקר

הב לכנסת, המיפלגה בנציגי לבחור כדי
 בשעות עוד הפרסונלית הוועדה את הילו

 ״לתפור״ לנסות כדי יום, אותו של הבוקר
 בחירת־המועמ־ להיות היה שאמור מה את

 הישיבה שנפתחה לפני עוד דים־רסופית.
 דרך־ אל עצמה תימרנה מפ״ם כי התברר,

הת בכנסת לסיעתה הנוגע בכל ללא־מוצא
שיעית.

 היה ראשו על וידיו שיצא הראשון
 כשבועיים לפני שם־טוב. ויקטור השר

 את יציג לא הוא כי שר־הבריאות הודיע
 ש־ 'אחרי הבא. בממשלה כשר מועמדותו

 מיספר כפרלמנטר נחשב (אשר רוגן ח״כ
 כי הודיע היוצאת) בכנסת מפ״ם של אהד

 הוברר מועמדותו, את יציג לא הוא גם
 של הגדולה הנהירה כי מפ״ם למנהיגות
לכנ מפ״ם לרשימת החדשים המועמדים

 מפ״ם, אחד: דבר לפחות מבטיחה סת,
מ גם להיעלם עלולה ברחוב, המתחסלת

הכנסת. נוף
 שאליה המבוכה את שיקפה ההצבעה

שהוב מי שם־טוב, ויקטור מפ״ם: נקלעה
 זו לא הסיעה, בראש יעמוד כי לו טח

 של מספיק מיספר לקבל זכה שלא בלבד
 לא שאף אלא הנציגות, לראשות קולות

 בסביבות אי־שם ויוצב ריאלי במקום זכה
 לכנסת המערך ברשימת 60ה־ הנןקום

 שם־טוב כי נזר החיש על דיווח (למחרת
 יוצע שהוא משום נמוך קולות מיספר קיבל
קו 120ב־ זכה רוגן הבא). בממשלה כשר
העוב וחרף נגדו, מסע־ההסתה חרף לות
 לסלק שלא ניאות האחרון ברגע שרק דה
ב מפ״ם תיוותר וכך מועמדותו. את

ניס בעל נציג כל ללא התשיעית כנסת
וכ הכנסת בוועדות ויכולת־הוסעה יון

מליאה.
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 היה כפסע רק מאד. קשה קשה... התקפת־לב עלי ״עברה
. היה'עוד בזה, די לא וכאילו המוות. ובין ביני . ך. בו  סי

 מנהיג תיאר אלה במילים חמורה...״ דלקת״ריאות גם קיבלתי
 פן, פטר חזה" ״העולם כתב באוזני בגין, מנחם ח״כ הליכוד,

 בבית־ מאושפז שהיה בעת האחרונים, בשבועות עליו שעבר מת
 ושמועות• ניחושים גל ושעורר בתל־אביב, ״איכילוב״ החולים

 חלוק לבוש ישב ההתקף, מעוצמת ותשוש חיוור עדיין בגין,
 ב■ נימרץ לטיפול ביחידה מייוחד, בחדר־בידוד כיסא על־גבי

הו על־פי וחלוש. איטי היה דיבורו ״איכילוב״. בית״החולים
בחד הביקורים נאסרו בגין, של לרצונו ובניגוד רופאיו, ראות

 היום שעות מרבית במשך שוהים מישיפחתו ובני אשתו רו.
למחלקה. הסמוכים במיסדרונות
 מורשה ואינו היום, שעות מרבית ישן עצמו בגין מנחם

 הפוליטיים וחבריו בגין של רופאיו עזרה. ללא בחדרו לנוע
 לאשורו. שהוא כפי בריאותו מצב את להעלים מאמצים עשו
ידעו הליכוד וראשי החרות תנועת מרכז מחברי מעטים רק

 אציל־הנפש שהמנהיג אלא חמור. בגין של מצבו היה מה עד
זאת. הסתיר לא עצמו וגלוי-הלב

 אחד אל שנילווה פן, פטר עם ששוחח הקצרה בשיחה
 הביע בגין, של לחדרו להיכנס שהורשו הבודדים המבקרים

 לעזוב רופאיו לו יתירו השבוע סוף עד כי תיקוותו את בגין
בית״חחולים. את

 מתאושש שהוא היא, בגין של רופאיו דעת חוות ואומנם,
 בית־ את לצאת יוכל היותר לכל שבוע ותוך במהירות והולך

 אינטנסיבית לפעילות לחזור יוכל בגין אם ספק החולים.
 שיותן כך על יעמוד שהוא ברור אבל הבחירות, מערכת במסגרת

בה. להשתתף לו
 שאל י״ ולחחלמה למנוחה לצאת מתכוון אינך ״האם

פן. פטר אותו
 העם !לי קורא ״העם חרש. בגין מנחם השיב ״לא,"

העם•״ אל ללכת צריך אני !לי קורא
!■ פן פטר צילם:
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