
:המדינה ואש■ כר את עתה המעסיק מישחק־הניחושים
הטריטית, הבימה מן דדדת בגין מנחם ׳■ארץ אם

מי? עם יתמודד מי הכוחות? מתחלקים איו אותו? יירש

מרידוד עם כגין
— דבוטינסקאי״ ״הדר

 פרס־נובל־לשלום, את בגין שקיבל
 מיל- לעשות איך יודע אינו הוא

 בהשכנת והולך משתפר אך חמות,
שלום.

 מותיר בגין של מעורבותו חוסר
 המת־ לכוחות שדה־המערכה את

 כאילו זאת עושים והם גוששים.
איננו. כבר שבגין

 קופסת
קרטיו

 בקרב הראשונות יריות ך*
 אלה בימים נורות המרכז על י י

ב והחשוב הגדול בסניף־הצפון,
ההיער בתל־אביב. התנועה סניפי

 על־פי בעיקרה היא זה בסניף כות
ב גם שתהיה ההיערכות מתכונת

ה ההתגוששות בין הקשר מרכז.
המאבק ובין בסניף־הצפון נמרצת

 ש־ משום ישיר, אינו הירושה על
אח אינטרסים גם פועלים בסניף

 ויריבויות ונאמנויות מקומיים, רים,
לגדו אך עצמו. לסניף המיוחדות

 בסניף, פלוגות יש שבמרכז דים
חלוץ. קרב מנהלות והן

 איש הוא אפפל (״דודי״) דוד
 אגף- ראש רייסר, מיכה של אמונו

 מבקש עתה התנועה. של האירגון
 החדש, הח״כ את להחליף אפפל
כאיש הסניף. כיו״ר קליינר, מיכה

 הפכו החרישיות לחישות ^
ל עברו ובהדרגה מילמולים, • י

 האנשים, 10 כמעט: גלוי דיבור
ה תנועת מרכז כחברי שייבחרו

יק דוחשים, ארבעה בעוד חירות,
 הבא ראש־הממשלה יהיה מי בעו
 מנחם אחרי מדינת־ישראל, של

בגין.
 של שבמעריציו הנאמנים אפילו

 מאמינים אינם כבר בגין מנחם
 להוביל יוכל הוא כי בלב־שלם

 במערכת־הבחי- הליכוד עגלת את
 לתבוע יעז לא איש הבאה. רות
 אפילו או המנהיג, של הדחתו את

 מזדקן ״אני לפרוש. עליו כי לרמוז
 שבגין רוצה אתה אז מזדקן, ואתה

 שלו,״ את עושה הטבע יזדקן? לא
 של הח״כים אחד השבוע הסביר
ל ההיערכות את החירות תנועת
מאבק.

 הבחירות, כי ברור זה רקע על
ל השנה מאי בחודש שתערכנה

 אותה — החירות תנועת וועידת
 — המרכז את תבחר אשר ועידה

ביו החשובות הבחירות אולי הן
 זו, בתנועה אי־פעם שנערכו תר

 את לכבוש תמיר שמואל ניסה מאז
׳.60ה־ שנות באמצע בה השילטון
 האלה יהיו'הבחירות כך משום

 בעבר שהיו בחירות מכל שונות
 של בחירות יהיו הפעם בחירות.

 ייערכו הגדולים בסניפים ממש.
 גושי בין אמיתיות, התמודדויות

 בעד פה-אחד הצבעה ולא מתחרים,
מוסכמת. רשימה

 מילחמה
שירטון על

ת יי* ר חי ג כ הי מנ ז מש יש ז
 בתנועת במינה מיוא־ת מעות *

המגו תנועה שהיא משום החירות
 מנהיג של אישיותו סביב בשת
 בראש־הממ־ שיבחר המרכז אחד.
 את גם זו בדרך יקבע הבא, שלה

 את גם ואולי התנועה, של דמותה
הבאות. בשנים המדינה של דמותה

ב הבא המרכז יבחר אם 9!
 בזכות הכרעה זו תהיה שמיר, יצחק

 אנשי אחרון הוא שמיר המשכיות.
 בידי המכונה זו הוותיקה, ההנהגה
 בבוז יריביה ובידי בחיבה נאמניה

הלוחמת״. ״המישפחה
 באריאל המרכז יבחר אם !•

את כולה התנועה תלבש שרון,

 יותר, קשוחה תהיה היא דמותו.
 של לגינונים ותבוז חסרת־רסן,

דמו של או ז׳בוטינסקאי״ ״הדר
קרטיה.

•  בעזר התנועה תבחר אם ן
 יותר. עממית תהיה היא וייצמן,

 כמו וייצמן, בזכות רק לא אך
 דווקא העיקריים. תומכיו בזכות

ה בן ייבחר אם — זה במיקרה
 הוותיקה, הישראלית אריסטוקרטיה

ה להפוך החירות תנועת עשוייה
 עדות- בני של המובהקת מייצגת

המיזרח.
 ביותר החשובות השאלות אחת

 כביור־ עצמו בגין ירצה במי :היא
מנהי תשובה. אין זו לשאלה שו?
 אוהבים אינם בגין של מסוגו גים

 בחיים. בעודם יורשים להם למנות
 ומבלבלים. מבולבלים הם הסימנים

 על מצביע שבגין נדמה היה לרגע
 לא בגין אך — מרידור יעקב

 לענייני שר־העל של לצידו התייצב
 ניתכו לעג קיתוני כאשר כלכלה

 ״המישפחה מן איש־העסקים על
 בעניין התבטאותו אחרי הלוחמת״,

האנרגיה. המצאת
 בשר- חיצים כמה שילח בגין
להש דאג אך ארידור, יורם האוצר,

 א־־ידיר, של בן־בריתו בין לים
 קצב. משה סגנו, ובין לוי, דויד

 מעדיף בגין כי נדמה היה לעתים
 אך — משרון ונזהר שמיר, את
 סימנים שהיו עד רב זמן חלף לא

 הוא בגין של שאיש־סודו לכך
שרון. אריאל דווקא

 בכנסת. גם התנהלו הקרבות
 על להתמודדות התייצב רום יוסף

 ועדת־החוץ־והביטחון יו״ר תפקיד
 בטוח היה הוא כאשר הכנסת של

 חטיבת- חברי כל כמעט בניצחונו.
תמי את לו הבטיחו בליכוד חירות
 אליהו דווקא נבחר להפתעתו, כתם.

 מיקרית אינה זו תוצאה בן־אלישר.
 יחסי־הכוחות את משקפת היא —

בחירות. ומתגבשים ההולכים
 ללא מתעצבים אלה. יחסי־כוחות

 ראש־הממשלה בגין. של התערבותו
 ועדת־ יו״ר בבחירת התערב לא

 התפקידים אחד — החוץ־והביטחון
 ■ראש־הממשלה בכנסת. החשובים

 ישיבות־הממשלה את מנהל אינו
 בניסיון ומסתפק שבועות, כמה מזה

 אחרי שונים. יריבים בין להשלים
 במיל- לפתוח האומלל הניסיון שגם
 כבר שירטון, על עלה בלבנון חמה

שאחרי שאמר, מי בחירות נמצא

שמיר נגד שרון
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