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ע שייח ־רבי עבר שייחאבו מועדי גי

 שני במקומם ולהכניס
לליכוד שיצטרפו ח״כים

 להצ- ,לפרישות רגילים ככר כנסת ף*
 להקמת או אחרות למפלגות טרפות ^

 אם כי ספק אין אד עצמאיות. סיעות
 שב- לעם חטיבת של התוכנית תתבצע
 נוספים חברי־כנסת שני אליה לספח ליכוד,

 הח״כים גם בתדהמה יוכו בחירות, ללא
ביותר. הציניים
 משה של הפוליטית הזנות מעשה אפילו

 ממיס־ הבחירות אחרי מייד שפרש דיין,
 מחוויר הליכוד, לעגלת וקפץ העבודה לגת
ב עתה הנרקח הכלנתריסטי התבשיל מול

הכנסת. מטבחי
 המרכזית הבחירות ועדת בדקה כאשר

הבחירות, תוצאות את התשיעית לכנסת

 חוק כי גרסו אנשי.י״מ יותר. גדולים
 הסכמי של במיקרה תקף אינו באדר־עופר

 חל הוא וכי סיעות בין מוקדמים עודפים
 שלא הסיעות בין מנדטים חלוקת לגבי רק
עודפים. הסכמי להם היו

 את קיבלה לא המרכזית ועדת־הבחירות
 המנדט את יקבל המערך כי וקבעה טענתם,
 חריש. מיכה ח״כ לכנסת נכנס וכך הנוסף.
בהת הסתפקו לא הערבית הרשימה אנשי

 החלטת על עירעור הגישו אלא מרמרות,
ועדודהכנסת. בפני ועדת־הבחירות

 זאב העבודה, מפלגת של עורך־דינה
 להצדיק כדי הוועדה בפני הופיע טריינין,

גם המערך. זכה בו הנוסף המנדט את

 כהונה שנות שתי בתום מהכנסת זועבי
 את מנדטים. שני תקבל והרשימה במידה

 ידעו זאת לקנות, אי־אפשר אל־דין סייף
 למפלגת נאמנותו הורביץ. והן לין הן.

 סיכוי כל ואין בספק מוטלת אינה העבודה
 את אבל בה. תמיכתו על לוותר לשכנעו

 להטות ביותר קל מועדי ג׳אבר שייח
 הוא הנאה. טובות תמורת אחרת למפלגה

בצ בלתי־חוקי בנשק כסוחר בעבר נחשד
 יריות בפרשת המישטרה חקירת הארץ. פון

הד בכפר הבין־חמולתי בריב הכתף טילי
 הובילה המערבי, בגליל אבו־סנאן, רוזי
 גא׳־ שייח :מצה״ל שנגנב הנשק ספק אל
כשלוש לפני תקופה, באותה אולם בר.

בק אך מאוחר. לתאריך ההחלטה לדחיית
 מוותיקי הוא שבאדר למרות נדחתה, שתו

#! ז . הליכוד.
מי
ל ייפגע

ד כל ך• ח ועדת תחליט שאם ברור, א
 גם זאת תאשר מנדט, להעביר הכנסת /

 בוועדת־הכנ־ רוב יש לקואליציה המליאה.
 2ו־ מד״ש 2 מהליכוד, חברים 8 סת:

 חברי־הכנסת כל כי ספק אין מהמפד״ל.
להדיח ההחלטה בעד יצביעו הליכוד של

 בעיה: בפני ניצבת היא כי לה התברר
ה סיעת בזו, זו הקשורות סיעות לשתי
 (י״מ) המאוחדת הערבית והרשימה מערך

קולות. עודפי היו
 מאות של עודפים היו המערך לסיעת

 עודפים היו הערבית לסיעה ואילו קולות
 חתומות היו הסיעות שתי אלפים. כמה של
 הסיעה כי קובע ההסכם הסכם־עודפים. על

 אליה, מצרפת יותר, גדול עודף יש שלה
העו הקולות את נוסף, מנדט קבלת לשם
השניה. הסיעה של דפים

 סיפק מי
הנשק? את

מ ך* ״ ה י  אחד, בטוח כנסת חבר חי
 אל־זועבי, אל־דין סייף נצרת איש /

 :שני חבר־כנסת את לה שהבטיחו ועודפים
 אבו-רביע, מוחמד הדרום איש הבידואי

 דיין. משה של כידידו בכנסת נודע אשר
 העבייה את אבו־רביע הכין כאשר אולם

 חברי־הכנסת, השבעת לטכס שלו החגיגית
 בפני טענו המערך אנשי ההפתעה: נפלה

 באדר־עופר חוק פי על כי ועדת־הבחירות
 ככל כי ביותר מסובכת בצורה הקובע —

 סיכוייה גדלים כך יותר גדולה שהסיעה
 המנדט להם מגיע — נוסף במנדט לזכות
ש למרות הערבית, לרשימה ולא הנוסף
 ניכרת בצורה קטנים שלהם הקולות עודפי
להסכם. שותפיהם של מאלה

 טעם אין לדבריהם התמרמרו. י״מ אנשי
 מאחר סיעות, בין בהסכמי-עודפים בכלל

 המנדט את תקבל הגדולה הסיעה ותמיד
הקטנה הסיעה עודפי אם אפילו הנוסף,

ה לממשלה, המישפטי היועץ של נציגו
 הוועדה, בפני הופיע ברק, אהרון פרופסור
 ואף המרכזית. ועדת־הבחירות של כמייצגה

 המנדט את למסור ההחלטה כי טען הוא
נכונה. היתד. למערך הנוסף

 עורך־דינם הופיע כאשר נפלה ההפתעה
 אבו- מוחמד אל־זועבי, אל־דין סייף של

 ח״כ מועדי, ג׳אבר הדרוזי והשייח רביע
בממ שר־התיקשורת כסגן שכיהן לשעבר,

מוע שהוא האחרונה, המערך שלת
הער הרשימה של 3 מיספר מד

 חל־ עורך־דין פאפו, אהרון זה היה בית.
בליכוד. לעם חטיבת כאיש הידוע אביבי

 הסקרנות. צצה ההפתעה, ששככה לאחר
 פשר מה לחקור החלו המערך מאנשי כמה

ה הערבית הרשימה בין המוזר השידוך
 לעם רשימת לבין העבודה במפלגת קשורה

 פאפו של הופעתו כי הסתבר שבליכוד.
 הערבית הרשימה אנשי של כעורך־דינם

 התעשייה־המיסחר־ שר מיקרית. היתד, לא
 עם עצה טיכס הורביץ, יגאל והתיירות,

 החליטו והשניים לין, אמנון החיפאי הח״כ
 אנשי עם בדברים לבוא אפשרות קיימת כי

 המנדט את להם להבטיח הערבית, הרשימה
 הבטחה תמורת המערך חשבון על השני

כחטי תצטרף שלהם הרשימה כי נגדית
שבליכוד. לעם חטיבת אל בה

 הערבי במיגזר במתרחש הבקיא ללין,
 חבר היה בה מהתקופה הארץ, בצפון

 מצויינים קשרים יש העבודה, במפלגת
 שייח שברשימה, השלישי המועמד עם

 כי ללין נודע השייח מפי מועדי. ג׳אבר
 י״מ, ברשימת שהושג פנימי הסכם על־פי
אל- אל־דין סייף שלה, 1 מס׳ יתפטר

 חבר־כנסת מועדי ג׳אבר שייח היה שנים,
משפטית. תביעה בפני וחסין

 יצביע מי
בעד?

ממו־ עסקים איש הוא 'אברג ייח
 שלט רבות שנים במשך אשר לח, ׳״■
 מביתו שבגליל, הדרוזים על רמה ביד

 לין אמנון של בתיווכו ירקא. בכפר אשר
 סודי להסכם להגיע לעם חטיבת הצליחה

 יסכים ואם לכנסת, יכנס אם לפיו עימו,
 שניהם יצטרפו אבו־רביע מוחמד גם לכך

שבליכוד. לעם לחטיבת
להצ לשכנע קשה לא אבו־רביע את גם
 למשה כמקורב ידוע :הוא זו. לעיסקה טרף
ב הזדמנות בכל זאת מציין והוא דיין,

 המערך את דיין עזב בו מהרגע גאווה.
 גם החל הליכוד, של לקואליציה והצטרף

ה גם ניציות. דעות להשמיע אבדרביע
ה הפוליטית מישענתו היא שלעם עובדה
 עליו הקלה דיין, ידידו של ביותר חזקה

ולין. הורביץ עם העיסקה את
עו בחודש, 14ב־ הבא, השלישי ביום

 עורך- של בראשותו ועדת־הכנסת, מדת
 יצחק ח״כ הליברלית המפלגה איש הדין

 שלה הסיכום ישיבת את לקיים ברמן,
 המנדטים. חלוקת על י-״מ עירעור בנושא

 את לדחות המערך חברי של הנסיונות
ה סיעת יושב־ראש בתוהו. עלו הישיבה

 חבר גם שהוא שחל, משה בכנסת, מערך
 יוחנן הד״ר את להביא ביקש ועדת־הכנסת,

 באדר־עופר, חוק אבות משני אחד באדר,
להביא ברורה במגמה וזאת מומחה. כעד

 ח״כ במקומו ולהכניס מהמערך חבר־כנסת
 של חברי־הכנסת שני הערבית. מהרשימה

 ועקיבא טולידאנו שמואל הם בוועדה ד׳׳ש
 ראש־ יועץ היה אשר טולידאנו, נוף.

בקש והנמצא ערבים, לענייני הממשלה
 מועדי, ג׳אבר שייח עם ביותר הדוקים רים

 אפשר ההצעה. בעד הנראה ככל יצביע
 שתיערך לאחר כן, יעשה נוף גם כי להניח
 אנשי לבין תמיר שמואל מנהיגו בין שיחה

 הם בוועדה המפד״ל אנשי שני הליכוד.
 את לקעקע השמח בן־מאיר, יהודה ח״כ

 אשר גלס, ודויד הזדמנות, בכל המערך
 בטוחים המנדטים שוד יוזמי אין לגביו
 ח״כ ישראל, אגודת נציג ינהג. כיצד

הלי עם כמובן יצביע גרוס, יעקוב שלמה
האופו של אחר נציג גם זה. בעניין כוד

 עשוי מרק״ח, טובי תופיק ח״כ זיציה,
 להכניס כדי רק ולו ההצעה, בעד להצביע

 יעמדו אלה כל מול אל לכנסת. ערבי עוד
המערך. מטעם ועדת־הכנסת חברי 7 רק

 במיק- נקבע — בחודש 14ה־ — העיתוי
 במשך זה בעניין דנה כבר הוועדה רה.

 הוא הבא השבוע אולם חודשים, תישעה
 מזימת את לבצע כדי ביותר הנוח התאריך

 פוחדים מהם האישים שני הורביץ־לין.
 תוכניתם, את יטרפדו שמא ולין, הורביץ
 הוא האחד בחוץ־לארץ. עת באותה יימצאו

היו הוא והשני בגין מנחם ראש־הממשלה
 אהרון הפרופסור לממשלה המישפטי עץ

 במזימתו בגין את שיתף לא הורביץ ברק.
 שחשש מפני לליכוד, מנדטים שני להוסיף

 יודע הורביץ וטו. יטיל ראש־הממשלה כי
וקיי- זה מסוג בעניינים הגון אדם בגין כי
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