
ניה ו הקנ
והדחת

והנ ̂ב
ה בשבועות עקבה כולה מדינה 

התכ הכוח, מאבקי אחרי אחרונים י ׳
 וההתפלגד ההתארגיויות והקנוניות, כים
 בליכוד. הליברלית המיפלגה בתוככי יות

 תלוי ממשלת־הליכוד גורל כי היה בדמה
אפו עסקנים זו. במיפלגה שמתחולל במה
 את שומעים אין השנה ימות שברוב רים,

שמחזי כמי לכותרות, לפתע עלו שמם,
בידיהם. המרינה עתיד את קים

ה סביב הליברלית, במיפלגה המהומה
מתפ ארליך שימחה את להדיח קנוניה

התפת בצל הותירה כשר־האוצר, קידו
 חשוב במרכיב פחות לא דרמאתית חות
 שהעסקנים שעה הקואליציה. של אחר

לב כדי באריקדות על עלו הליברליים
 ובמיסתדים בשקט נרקמה בארליך, עוט

 את לסלק המכוונת המפד״ל, בתוך קנוניה
 שד־ — המיפלגה של הקשיש מנהיגה
בורג. יוסף הפנים
 ,1977 של הבחירות לפגי חודשים כמה
 מהממשלה פרשה כבר שהמפד״ל ־ אחרי

 בחירות לקראת הולכת המדינה כי ונקבע
 חו־ במפד״ל. הפיכה התחוללה מוקדמות,

 המר זבולון של בראשותם גי־הצעירים,
 נאמניו עם קשר קשרו בן־מאיר, ויהודה

 אהרון רפאל, יצחק השר של הצעירים
 נועד הקשר גלאס. ודויד אבו־חצירא

 את ולהדיח הוותיקה, ההנהגה את לסלק
 מהנהגת יחד גם בורג ויוסף רפאל יצחק

המיפלגה.

רפ יצחק בחלקו. רק הצליח זה קשר
לי סיעת — סיעתו כשאנשי סולק, אל

 בנתח זוכים בו, שבגדו — ותמורה כוד
הת בורג יוסף המיפלגתית. מהעוגה שמן
 בזכות כל־כך לא מדי, חזק כאוייב גלה

 סיעת סיעתו. אנשי בזכות אלא עצמו
הגדו היא בספד״ל, למיפנה סיעת בורג,

 אנשיה המיפלגה. שבסיעות והחזקה לה
 הגדולים ובסניפים המנגנון על שולטים
 לא הקשר קושרי המיפלגה. של והחזקים
 בו. לבגוד בורג אנשי את לשכנע הצליחו

כמנ כנו על בורג הושאר ברירה בלית
המיפלגה. היג

 היא נפלה. לא להדחתו התוכנית אולם
 בשעת־הכו־ שוב לשלפה כדי נדחתה, רק

שר.
ב זכתה ובורג רפאל להדחת הקנוניה

נק־ היא אוסלו״. ״תוכנית לכינוי שעתו

בתמן(ולימי!) אברהם
 החזק האיש הוא

 ואשתה וגנזוה - סוג שד
הצעירים למיתקפת

 הנקרא קטן בית־קפה שם על כך ראה
 בר־יהודה, גשר ליד הנמצא זה, בשם

 לא בתל־אביב, אבן־גבירול רחוב בקצה
ב פינקס. ברחוב המפד״ל מבית רחוק
 בין הפגישות מרבית נערכו אוסלו קפה

הקשר. קושרי
ה .2 ,מס אוסלו תוכנית נשלפה עתה

 אומנם בורג הדחת על והשיחות פגישות
 הקושרים אוסלו. בקפה עוד נערכות איבן
 וחברי־כבסת, בממשלה שרים כיום הם

 מקומות־מיפגש לעצמם להרשות היכולים
 תוכניות- את לרקום כדי יותר, רשמיים
 ברור שיהיה כדי אבל שלהם. ההדחה

 לאיש יהיה שלא וכדי הכוונה, מה לכל
המפד״ל צעירי עתה שמכינים שמה ספק,
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 כמנהיג בורג את לרשת מקווה המר בורג. יוסף של הדחתו את מתכננים ועתה המיפלגה גות
בכיר. כשר הבאה בממשלה לכהן מתכנן בן־מאיר בעוד ראש־הממשלה, סגן ולהיות המפד״ל




