התקף ניצי של בגין ,הביא לממשלה את יצחק שמיר והעמיד את ו״ צגן בצל

ודוחה■! הקנאים
ך* יום הששי האחרון היה סגן־השר,
״ יורם ארידור ,חיוור כסיד .הוא אחז
בידו חוברת דקה ,ובה כמה עמודים מוד
פסים במכונת־כתיבה ,שהיתה גזר־דיך
מוות על שילטון הליכוד.
החוברת הכילה תוצאות של סקר דעת־
קהל שהזמין הליכוד לפני שבועות מיס-
פר ,בסודי־סודות .בסקר ,שהיה המעמיק
ביותר מבין הסקרים שנערכו אי־פעם ב
ארץ ,התבקשו הנשאלים ,שהיוו חתך מיד-
גמי מייצג ונרחב־ של כלל האוכלוסיה
בישראל ,לענות על שאלה אחת בילבד :
איזו ממשלה היית מעדיף ,של הליכוד,
בראשותו של עזר וייצמן ,או של המערך,
בראשותו של שימעון פרס?
התוצאות היו מדהימות 58 .אחת קבעו
שהם מבכרים את ממשלת־המערך ברא
שות פרס על ממשלת־הליכוד בראשות
וייצמן .רק  29אחוז מהנשאלים ביכרו את
ממשלת־הליכוד של וייצמן על פני ממש-
לת-המערך של פרם ,ו־ 12אחוז השיבו
כי אין להם דעה.
הסקר הובא לידיעת ראש־הממשלה ,ש 
הורה לשמור את עצם קיומו ואת תוצ
אותיו בסודי־סודות .מילבד כמה אישים
הקרובים לבגין ,ראו בינתיים את הסקר
רק השר דויד לוי ויושב־ראש ועדת־
החוץ־והביטחון של הכנסת ,משה )״מי
שר.״( ארנס.
תוצאות סקר זה מהוות שלב נוסף ב-
הדרדרות הכללית של ממשלת בגין ,כפי
שהסתמנה בימים האחרונים .אין כמעט
שר או חבר־כנסת שאינו משוכנע כי ימיה
של הממשלה ספורים.
אמר השבוע אחד השרים :״הדבר ה 
יחיד היכול להציל את הממשלה הוא רעי-
דת־אדמה ,שתהרוס את שני הבתים ה
אומללים בחברון.״
אותו שר הגזים כמובן .אין להניח

ניצים לוי ושמיר
הטנגו הךאשון

שממשלתו של מנחם בגין תיפול בגלל פר
שת הבתים בחברון .סביר יותר להניח
שאם יראה בגין ,ביום הראשון הקרוב,
שלא מסתמן רוב להצעתו בדבר יישוב
יהודים בחברון ,הוא לא יעלה כלל את
הנושא לדיון בממשלה.
את פרשת חברון ,הנמצאת עתה במו
קד הסיכסוכים הפנימיים בתוך הממשלה,
מלווים המשבר ביחסים עם המימשל ה
אמריקאי ,הקרע שאינו ניתן כיום לגי
שור בין בגין לווייצמן ,המינוי של יצחק
שמיר כשר-חוץ והשמועות הבלתי־פוס־
קות על מגעים בין המערך לליברלים
ובין המערך למפד״ל .כל אלה מחדדים
עוד יותר את המסקנה שימיה של הממ
שלה ספורים.
אם יתקיים בכל זאת דיון על יישוב
היהודים בחברון ,ברור כבר עתה ששמו
נה שרים ,לפחות ,יצביעו נגד דעתו של
ראש־הממשלה .דרושה רק אצבע אחת
נוספת כדי שההצעה תיפול ,וראש־הממ־
שלה יתגלה במערומיו.
ברור לגמרי כי נגד ההחלטה יצביעו
שר-הביטחון עזר וייצמן ,ארבעת שרי ה
ליברלים )שימחה ארליך ,יצחק מודעי,
גידעון פת ומשה ניסים( ושלושת שרי
הדמוקרטים )ייגאל ידין ,שמואל תמיר
וישראל כץ(.
לגבי הדמוקרטים לא היתד .כל בעיה.
שלושת שרי מיפלגה זו החליטו שכדי לנ 
סות ולהציל קמצוץ מכבודם האבוד בעי
ני הציבור ,עליהם לצאת נגד ההתיישבות
היהודית בחברון ,אם כי לא להתנגד בצו
רה אולטימטיבית .אצל הליברלים היתה
ההחלטה מסובכת יותר.
במיםלגה הליברלית קיים גורם ניצי,
המונהג על־ידי ניסים וחבר־הכנסת לש 
עבר ידידיה בארי .עמדותיו של יצחק
מודעי ,שהיה ידוע כנץ ,מותנו בעת האח־

