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 טייבעי — ליברלית־סוציאלית ובמדיניות
לממשלה. להצטרפות שיתנגד

 היושר
כמחלת־רוח

 עסקני- התנועה ראשי כל היו ילד ^
ל לשקר הרגילים משופשפים, מיפלגה

 לטשטש ניגודים, להחליק ולאוהדים, ציבור
 ניתן בדברי-הבל, האוזן את ולסבר בעיות

 שנה־ במשך זה עסוק ניגוד על לחפות דייה
 היא המתחסדת הצביעות נוספות. שנתיים

 כמה המיקצועי. הפוליטיקאי של לחנדחוקו
 מיקצוע מאד ■מהר ילמדו אמנם ד״׳ש מראשי

 ותיקים כעסקנים כיום מתנהגים והם זה,
 לכך הטושלומת הדוגמה את דבר. לבל
עצמו. יידי־ן ייגאל מציג

יגאל עם ה נראה ידיו י נ כבו
 חמישי, גלגל התנועה תהווה שפה לממשלה,

 להשגת לקואליציה דרושים אינם שקולותיה ן
ירלמינטרי.

 חילוקי־די־ להיווצר היו מוכרחים זה נושא י
 אישיות לשאיפות קשר בלי גם משמעותיים,

 כדי רק לתנועה שהצטרפו ד״ש, מראשי :מה
 למנד הצטרסות כי בממשלה. לכסא טרמפ 1

 משייכת ימני, חותם התנועה על מטביעה היתה
 הישארות מרכז־ימין. של למחנה והלאה מעתה
 לי* חותם התנועה על להטביע עשוייה זיציה

מרכז־שמאל. למחנה אותה לשייך רדיקלי,
 השט־ בסיפוח השלמה, בארץ־ישראל שדוגל

— ימנית כלכלית במדיניות בהם, ובהתנחלות
 מחיר. בכל לממשלה, ד״ש הצטרפות בעד שיהיה י

 ב״פשרה שלום- תמורת השטחים ׳בהחזרת .דוגל
מקום בכל להתנחלות ■בהתנגדות •־יאלית״,

 הדמוקרטית התנועה ראשי כל לא אולם
 ׳מהם סמה זה. אישי ■שינוי עבת לשינוי
המיקצועיית. להסבה התנגדו

 שאחד התנועה, של מזלה איתרע
 מסוגל שאינו אדם הוא מראשיה

 זה איש שדווקא מיקרה!הוא ■ולא להשתנות.
השבוע. ושל הגדול לסקנדאל גרם

 זורע, מאיר מדיניים לעניינים !הנוגע בכל
 הימין איש הוא מעגן־מינאל, קיבוץ חבר

 ובלתי־מתיפשד מושבע חסיד הוא הקיצוני.
 מינהל- בראש השלמה. וארץ־״שחאל ישל

בגי ■מרכזי תפקיד ■מילא מקרקעי־ושראל,
 זורע הגליל״. ״ייהוד של הרעיונות בוש

 איקרית עקורי להחזרת בתוקף התנגד
 מימין עומד הוא רבות, מבחינות ובירעם.
לליכוד.

 לזורע. לסלוח ד״ש ראשי יכלו זה פל
 לפני עוד דיעותיו את ידעו הם ולראייה:
ד״ש. את שהקים הגרעץ אל שהצטרף
 באישיותו אשד חלק נתגלה השבוע אולם

 לתעות, נוגע שאינו חלק — זורע של
 בלב שהעלה חלק אותו זהו לאופי. ■אלא

בנפשו. חולה הוא כי החשד את עמיתיו
 !שהיא אחת, צרה יש זורע למאיר כי

 ודאש־מיפ- פוליטיקאי אצל בלתי־נסבלת
 הוא אין פשרה. ללא ישר אדם הוא :לגד.

חושב. ■שהוא את מלומר להתאפק מסוגל
בצורה דעתו את זורע השמיע השבוע

 בלתי־ריגיל. ובמיקום :מאד, בלתיחשיגרתית
 שכונסה במסיבת-עיתונאים, זאת עשה ■הוא

 ■פוצצו כיצד להסבור כדי ד״ש על־ידי
 לצירוף המשוא־והמתן את :ושותפיו הליסוד

לממשלה. ד״ש
 וטען פיו, את זורע פתח המסיבה באמצע

 הסשא־והמתן את פוצץ הליכוד ■לא כי
 חברי- ובעיקר — עצמם ד״ש ראשי אלא

לצידו. שישבו ■ורובינשטיין, ■עמית הכנסת
 בהיגד היסר-תקדים חריג, מעשה זה הוד.
 הוא אבל ישראל. של המדינית יסודה

זורע. !מאיר :של איופייו את :בהחלט הלם

חודה נחבשה בקו ומשה הווי בנימין
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