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 של ברית־הגריונים חיזוק עם בבד בד
בליס בהמטרת בגין התחיל 1980 שנת

 היחידי השר וייצמן, עזר לעבר טראות
 הפוכות שהן בעמדות שנקט חרות של

 בין החריפים חילופי־הדברים מעמדתו.
 בישיבת- לשר־הביטחון ראש־הממשלה

 הקול והרמת שעבר, השבוע של הממשלה
 להחרפה אות היו וייצמן, על בגין של

 של לידיו שהגיע הסקר ביחסים. חמורה
 וייצ־ נגד בפומבי, לא אולי ינוצל, בגין
 ״וייצמן אגדת את מנפץ והוא מאחר מן,

המציל״.
 למרות בכך. רק הסתפק לא בגין אולם

 לייצור התוכנית את אישרה שהממשלה
 וייצ־ של התינוק לביא, הישראלי המטוס

ל התוכנית את הגדיר עצמו (וייצמן מן
שלקח ביותר החשובה ״ההחלטה ייצורו

 נגד טענות להישמע החלו בחיי,״) תי
הלביא. ייצור

 המטוס, של היקר המחיר על השגות
והמש הייצור עלות של חוסר־התחשיב

 ישראל של המצומצמים הכספיים אבים
 בכמה אחר־כך חדרים, בחדרי נשמעו

בכנ גם דבר של ובסופו מאמדי־מערכת,
 וע- לחבר מפורש באופן התיר בגין סת.

 הפרופסור הכנסת, של דת־ד.חוץ-וו־,ביטחון
 לייצור התוכנית את לתקוף ארנס- משה

 אף כי הטוענים ויש המטוס, של העצמי
ש מכך נפגע וייצמן ארנס. את עודד

 הגנת את ביקש שלו, ב״תינוק״ פוגעים
אטום. בקיר ונתקל בגין

 המחנה של חסרת־ד,פשרות ההתארגנות
 לרמזים גרמה ובחרות בליכוד הקיצוני

המח של נגדית התארגנות על ולידיעות
 שימחה על־ידם. שנגרמה או — המתון נה

 להשתלט כבמטה־קסם שהצליח ארליך,
״לה התחיל הליברלית, המיפלגה על שוב
במיש- יורשו את תקף הוא שרירים״. ציג

ב חייה את לסיים סיכוייה את ומקטינה
מועד.

ש הידיעות, בגין את קוממו מכל יותר
 ארליך בין פגישות על כנכונות, התבררו
 נמוכים בדרגים פגישות פרס. לשימעון

 כבר נערכות למערך, הליברלים בין יותר,
 מאז לראשונה אך חודשים. כמה מזה

 שתי מנהיגי נפגשו האחרונות הבחירות
 שנושאה אישית, לשיחה אלה מיפלגות

 המיפלגות שתי בין התקרבות אחד: היה
 הבחירות של הצפויות התוצאות לקראת
 הידיעה בגין את הדאיגה במיוחד הבאות.
נו פגישה ביניהם קבעו וארליך שפרם
שנו מקורבי־פרם אומרים שעליה ספת,
וטאקטית.״ ״עניינית להיות עדה

 על לסמוך יכול שאינו גם יודע בגין
ב הדמוקרטים של מישקלם הדמוקרטים.

וב קטן הוא בכנסת אך גדול, ממשלה
אפסי. הוא אלקטוראלי, ככוח ציבור,

 הגיעו המפד״ל של הנאמנות לגבי גם
 כ״יותר ..להגדירן שאפשר ידיעות לבגין

 למפד״ל אין כי יודע בגין ממדאיגות.״
 כל עם ברית־קדושה לכרות בעיה כל

 הקדושה- הברית על לשמור כדי מיפלגה,
 כל — הקואליציה עם המפד״ל של באמת

קואליציה.
פעי על ידיעות לאחרונה הגיעו כאשר

בכי עסקנים בקרב גם אנשי־פרס של לות
 פרטיות בשיחות וכאשר המפד״ל, של רים

עמ המר זבולון אפילו גילה ולא־פרטיות
 כי הנראה, ככל בגין, הבין מתונות, דות
 לבעור הקרקע מתחילה זה במיגזר גם

ממשלתו. לרגלי מתחת
 פרם בין פגישה על ידוע לא עדיין

 אבו- או המר עם או בורג, עם עצמו
 בימים אם יתפלא לא איש אך חצירא,

 הכימעט- פגישותיו ייפגשו. הם הקרובים
 שנחשב מי עם וייצמן עזר של קבועות

ה־ מאחורי החשובים האנשים כאחד כיום

ווייצמן ידין ז׳כוטינסקי,
מוזרה קואליציה

 שידע למרות הורביץ, יגאל רד-האוצר,
 הור- על בנויים הליכוד מסיכויי שהרבה

 די לא אם עצמו. בבגין בכך ופגע ביץ.
 הקדמת בזכות בהכרזה ארליך יצא בכך,

 געש- זו הכרזה כי מבינים הכל הבהירות.
 צרים פנים־מיפלגתיים שיקולים בגלל תה
 במים־ כוחו התגברות למרות ארליך. של

הקרו ועידתה מפני ארליך חושש לגה,
 אפילו אותה, לדחות מעוניין והיה בה.

 אולם לכנסת. מוקדמות בחירות במחיר
לכנ שהבחירות האפשרות על הצהרה כל
 היא אם בעיקר זמנן, קודם תערכנה סת

 והאיש ראש־הממשלה סגן על-ידי נאמרת
לממשלה מזיקה הליכוד, ברשימת השני

 אבו־חצירא, אהרון המפד״ל, של קלעים
המס החדש הכיוון על הן אף מרמזות

המפד״ל. לעיני תמן
 עומדת שבעת־ד,כישלונות ממשלת־בגין

 מנסה עתה מוחלטת. התמוטטות לפני
 לכל יריות ותוך פרוע, בסיגנון ראשה,

 ניתן אשר את להציל האפשריים, הכיוונים
 שהיה בסיגנון זאת עושה הוא להציל.
נוק כוח גיבוש המחתרות: על מקובל

ש מה אולם וקנאי. בלתי־מתפשר שה,
 מתאים אינו המחתרת, לתקופת התאים
 ובעלת מסודרת, להיות הצריכה למדינה
ונבון. שקול שילטון
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ם שי ס אנ ״ ו תו ס  מי
 בקברי הבינה בשבתו

 - התעוב״ם שיוותי־הביסחון של לוויקוב
■ שואלים בלונדון ב מ שו  החוש בקשו מ

שי או תחתון אנ ס־ה ל ל העו א שר מי

)1925( הזה״ ״העולם שער
ישראלי? סוכן

 במישרדי הטלפון מצלצל פעם די 4̂
י ש מכון־ההיכרויות ״

 בפאריס, 100 ,מס קיי־דה־לה-ראפי ברחוב
 מתבקש לרוב ניקום. את מבקשים והפונים

 את משביע הוא אם ורק להזדהות, הפונה
 להעברת מתג על לוחצים העונה, רצון

 לדירה המגיעה לשלוחת־ד,טלפון השיחה
המכון. בעל גר שם ,מכון־ד,היכרויות שמעל

 הוא זו בדירה לטלפון העונד, האיש
 גיאוגיאדם, ניקוס הוא המלא ששמו ניקום,
״סאמפסוך. בשמו והידוע

ב סאמפסון של ופגישותיו שיחותיו
 שתתי- של לעיקוב נושא הן אלה ימים

 בשרותים הנעזרים המערביים, המודיעין
מידע. לליקוט הצרפתיים

המחזי הבריטים, מגלים מייוחד עניין
 העיקוב לצורכי מייוחדים סוכנים קים

 ניקום אותו של פעילותו אחרי בפאריס
סאמפסון.

 סאמפסון : פשוטה לכך הסיכה
 כקפ■ בשידטון שהחזיק האיש ההא

 כיודי ימים חמישה כמשך ריסין
 הפיכה על שניצח אחרי ,1974

 מא■ הנשיא את שהדיחה צכאית
קאריום.

המודי לשרותי הגיעו לאחרונה
 סאמפסון כי ידיעות המערכיים עין

בקפרי צכאית הפיכה שוב מתכנן
 מבסיסו אותה מארגן והוא סין,

בפאריס.
 כדי■ המתרחש אחרי המעקבים

 הביאו סאמפסון של רת-הפגישות
 הכאים כין :נוסך מעניין למידע

יש כמה היו זו לדירה כקביעות
ראלים.
 סאמפסון של בהפיכת־הנפל וגם מאחר

 ישראל של שמה נקשר שנים שש לפני
 הרי להפיכה, וכמסייעת כשותפה בפרשה,

 טיבם את לבדוק שרותי־ד,מודיעין החלו
סאמפסון. אצל המבקרים הישראלים, של

 מהם לאיש שוב. מפתיעות היו התוצאות
 לשרותי־ ידוע או גלוי קשר כל היה לא

 בעלי היו כולם אולם הישראליים, המודיעין
מו מקום ובאירופה. בישראל פלילי עבר

 הם כי ונראה בלונדון, הוא הקבוע שבם
 כמה מזה סאמפסון עם בקשרים נמצאים

שנים.
 של מקום־ד,מגורים היא שלונדון מכיוון

 סקוטלנד-יארד התבקשה הללו, הישראלים
 של ראשונה בדיקה עליהם. חומר לאסוף

 המבוקשים רוב כי העלתה מטה-המישטרה
שונים. מסוגים בסמים בסחר קשורים
 כאחד הידוע ישראלי, של שמו גם עלה

 בלונדון, והתיווך המזון בעיסקי השליטים
 בעצמו נפגש המידע שלפי בושמי, רוני

סאמפסון. עם קרובות לעתים
 יארד, סקוטלנד של קציני־ד,מודיעין

 בושמי כי משוכנעים היו שוחחתי, שעימם
 הישראלי, במוסד צורה שהיא באיזו קשור

לעבריי המוסד בין חוליית־חיבור ומהווה
 לצורכי על-ידו המופעלים ישראליים, נים

ישראל. של המודיעין
 לחיזוק עובדות כמה על הצביעו הם

 על־ידי ישראלי נעצר 1972 בשנת דעתם.
 בעיקבות בלונדון, הבריטית המישטרה

 בחקירה ערבית. לשגרירות נסיון־פריצד,
 רוני של בדירתו גר הישראלי כי התברר
לדי השוטרים שהגיעו לפני עוד בושמי.

 הוראה התקבלה צו־חיפוש, כשבידיהם רה,
 הישראלי את לשחרר הבריטי משר־הפנים

 לישראל. שיובילו למטוס ולהעלותו מייד
 באיש- מדובר כאשר רק באה כזו הוראה

 סקוטלנד- וראשי שנתפס, פעיל מודיעין
ב קשור בושמי כי לפניהם רשמו יארד

מודיעינית. פעילות
 מעניק בושמי היה מכן לאחר שנים .

שגרו ישראליים לעבריינים כספית תמיכה

שץ־פלום עכריין
בהאמוברג מעצר


