
צחוקו את גסתיו שוון אראל

 לפני עוד יתקבלו — בשפת על אל־ טיסות
 ה־ שתוקם לפני כלומר: באפריל. 26דד

 הפוליטי המיקוח וטיח הרחבה׳ ממשלה
פלאים. ירד שלהם

הוושרד: •
ד 113 ;הנימוקים

ד 0 ך י ע מ  מוכן כימעט הכל היה כ
*  מצדדי רחבה. ממשלה הקמת לקראת י

 מיפלגית־ אגפי מכל כימעט באו הזה הצעד
 בפיהם היו כאחד. מיצים יונים העבודה,
:כבדי־משקל נימוקים

 אנשי־המערך שילטון״. ״תרבות •
באופו מדי ממושכת ישיבה שמא חששו
של עקרה למיפליגה אותם תהפוך זיציה

 בהקמת רב עניין יש לימפד״ל המפד״ל.
 מעוג- אחר דבר מכל פחות רחבה. ממשלה

ה צרה, בממשלה זו ;בשעה המפד״ל יונת
 לבחירות ולגרום רגע, בכל ליפול עלולה

 לבחירות ערובה אינה המפד״ל מוקדמות.
 הסתיים מעטים שבועות לפני רק כאלה.

 למיפנה סיעת שבין הממושך הסיכסוך
 של ירושתו חלוקת על הצעירים, וסיעת

מתחי הפצעים וסיעתו. אמו־חצירא השר
עכשיו. רק להגליד לים

 למיפנה, של החזק האיש בן־נחן, רפאל
ב התחילו לא עדיין המר זבולון והשר
 המיפלגה, לשיקום מתכננים שהם מסע

לירות. מיליון מאה יהיה שמחירו

 בקואליציה מעוניינת אינה גם המפד״ל
 בילבד. התחייה סיעת אליה שתצטרף צרה,

ה למען בהצבעה רואים אנשי־המפד״ל
 רוצים הם ואין במפד״ל, בגידה תחייה

בממשלה. עמדות־כוח ינתנו זו שלמיפלגה
ו שב היה לממשלה המערך צירוף

 סיקרי על-פי — ברור היה שבה בתקופה
הממ את ירכיב המערך כי — דעת־הקהל

 לעצמם תפרו המערך של הח״כים שלה.
 אלה וכל וסגני־שרים, שרים של חליפות

 ו־ מתוסכלים, בכנסת עכשיו מסתובבים
מא מיטב את מקדישים הם בלית־ברירה

 על נוקשים, פנימיים למאבקים מציהם
 היא עצמה הסיעה חסרות־חשיבות. עמדות
פרלמנטרי. ככוח ואפסית עלובה

 אנשי-המערד בגין. מפני הפחד •
 מנחם של החדה מלשונו מאוד חוששים

ה איש המערך בצמרת היום אין בגין.
 ב־ הגדול והפחד עימו, להתמודד מסוגל
ש מה לעשות יצליח שבגין היה ׳מערך

 המיפלגה. של ״דיסקרדיטציה״ במערך כינו
ציבור־ בעיני המערך הוקעת :כלומר

ו ׳פרס יראו לכך .ברור רמז הבוחרים.
ב ועדת־החקירח את להקים בהחלטה רבץ
ה רמזיו את וכן ארלוזוריוב, רצח עניין

 את פרס שירת כאילו שרון של גלויים
 שבגין חששו המערך ראשי אש״ף. מטרות
 ״גייס של !תווית להם להדביק יצליח

בה. להילחם יתקשו שהם חמישי״,

 עמדות-כוח יהיו גם המערך בידי תר.
 מישרד־הבי- או מישרד־החוץ — חשובות

 ה־ משני אחד לפחות ינוטרל וכך טחון,
 שמיד יצחק חרות: של הקיצוניים ניצים

שריון. אריאל או
 התייחסו לא אף במערך מוכן. היה הכל

 מפ״ם, של לאיומי-הפילוג רבה ברצינות
 אפשר למפ״ם שריד. ויוסי אלוני שולמית
 בממשלה שריה1 ישבו כיצד יתמיד להזכיר

מת האחרונה ובעת בגין. מנחם עם אחת
 סימני־תמיכה מפ״ם של הימני באגף גלים

 (ראה מילסון הפרופסור של במדיניותו
ה לפירוק גם יתנגד זה אגף במדינה).

 אלוני ושולמית שריד יוסי ואילו מערך,
מפ״ם. ללא יפרשו לא

 לא למפ״ם הייתה: שהסתמנה הפשרה
 יוכל ׳והמערך שרים, של מישרות ינתנו

 חופש- היוני לאגפו ולתת רחב־לב, להיות
שונים. בעניינים הצבעה

:הליכיו־ •

צועק בגין מנחם
 עליה, החביב בתפקיד המפד״ל את ׳מציב

ש עמדת־סחיטה המאזניים״, ״לשון של
לה. שניה אין

 המהלכים על שידעו אגיודת־ישראל, אנשי
 ממשלת-ליכוד- הרכבת לקראת השקטים

 הרשימה את והגישו מאוד, הזדרזו מערך,
אול הציגו הם ׳תביעותיהם. של האחרונה

 דרישות 'כי ותבעו חד־משמעי, טימטום
והפסקת יהודי״ ״מיהו חוק שינוי — אלה

ל ההצטרפות תומכי ודברנים. ׳נואמים
 חרות של דמותה את והזכירו שבו ממשלה

בהק באופוזיציה. היותה שנות 29 במשך
 גם המערך ראשי את הדאיגו זה שר

 בעיני שמא יחששו הם אחרים: דברים
 התדמית את מאבדים הם הבוחרים קהל
לשלוט. המסוגלת מיפלגה של

 של עובדת-חיים נוספה אלה לנימוקים
הורכבה זו סיעה בכנסת. המערך סיעת

כלכליות״. כוח עמדות־ אובדן י•
ה הכלכליים והמיפעלים ההסתדרות נציגי

 את רבה בדאגה ראו למערך מסונפים
 יורם שר־האוצר, של היחסיות הצלחותיו

 לו שהיקנו האינפלציה, בהדברת ארידור,
 של הבוחרים בקהל דווקא רבה פופולריות

 תצליח שמא גם חששו הם ההסתדרות.
 ל- החוק את בכנסת להעביר הממשלה

לפ עתיד שהיה ממלכתי, ביטוח־בריאות
ההסתדרות. של בעוצמתה קשה בצורה גוע

 הנימוק השילטון. על השפעה י•
 כדי שבמערך ״היונים״ משתמשים שבו

 לממשלת להצטרף הסכמתם את להצדיק
 המערך יהיה אם זה: הוא ליכוד־מערך,

 למיתון להשפיע יוכל הוא לממשלה, שותף
יו־ ״שפוייה״ מדיניות ולאימוץ עמדותיה,

ד שרון ג ו
ימת היו עצמו הליכוד כתוך ווקא

 וכוחם רחבה, ממשלה להקמת נגדים (,
מבוטל. אינו

 והשלישי השיני הדרג מעסקני רבים
 ודווקא כזאת, ממשלה להקמת התנגדו

 לרצות למערך שגרמו הנימוקים בגלל
 או שילנסקי דוב כסגן־השר עסקנים בה.
ל להעניק רוצים אינם מילוא רוני ח״כ

 רוצים הם בשילטון. חלק איזהשהו מערך
ה של השנים״ ״מאה שילטון את לראות
ל המערך את לדחוק מבקשים הם ליכוד.

בסיסי- את ממנו לשלול אותו, ולגמד פינה
)72 בעמוד (המשך

יי;ו
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