
גורמים המחריף הכלכלי והמשבר בלבנון המילחמה של תוצאותיה
מביאתמונת־מצב: ״״ ״״!ל״ הפוליטית. המערכת בכל לזעזועים
 חדות:
הירושה הרב

 ״אסור הפופולרית הסיסמה חת *ץ
 בגין מנחם ירושה, קרבות *לנהל 1

 הבאות״, לבחירות גם הליכוד את יוליך
 קרבות החרות בתנועת מתנהלים

 אחד כל עוזם. במלוא הירושה
 שהם האחרים את מאשים מהפלגים
 תחת וחותרים התנועה את מפלגים

בגין. מנחם של מנהיגותו
 מחנות שכמה שרים שני יש בחרות

מהמחנות אחד וכל עליהם, מתקוטטים

שרון

ארידור

 הם אלה אליו. שישתייכו רוצה
 ושר־האוצר ארנס משה שר־הביטחון

 איבד אמנם שר־האוצר ארידור. יורם
 המשברים בגלל גובה, לאחרונה

 בתנועה מעמדו אך הקשים, הכלכליים
 יו״ר הוא ארידור שכן חזק, עדיין

 וככזה החרות, תנועת של המזכירות
רב. אירגוני כוח בידו מחזיק הוא

 שר־החוץ של נאמנו מילוא, רוני
 במושב כינוס הקהיל שמיר, יצחק

 את הכוללת חזית לגבש בנסיון נורדיה,
 בתגובה ארנס. ואת ארידור את שמיר,

 משלו, כינוס קליינר מיכה הח״כ כינס
 הכינוס מכנסי את מאשים כשהוא
ליצור רוצה קליינר בפלגנות. הקודם

 את ארידור, יורם את שתכלול חזית
ארנס. משה ואת לוי דויד

ש אריאל משר־הביטחון־לשעבר,
רב־סיכויים מועמד נראה שבעבר רוו,

ארנם
 עתה מנסים בגין, מנחם את לרשת
 ההרגשה בגלל אולי להתרחק, רבים

 בגין. מנחם של הגנתו את איבד שהוא
 פועל והוא נרתע, אינו שרון אך

 דף (ראה משלו מחנה לגיבוש
תשקיף).

 הם האלה והכינוסים ההערכויות כל
שנדח תנועת־החרות, ועידת לקראת

 בגלל כביכול פעמיים, כבר תה
 זאת שבוועידה ברור מילחמת־הלבנון.

 אך בגין, של יורשו ייקבע לא
לוועי בבחירות שיושגו יחסי־הכוחות

 בוועידה השונות הסיעות והצלחת דה
 עמדות את לקבוע עשויים עצמה

 כאשר הירושה, מאבק לקראת הזינוק
תנועתו. מראשות בגין יסתלק

 המחנות כל תומכים לכאורה,
 למעשה, הבחירות. בהקדמת בחרות

 מפני החששות והולכים מתרבים
 את לקבוע מעדיפים וכולם הבחירות,

 רק לכנסת לבחירות ביחס עמדתם
 לרא־ בבחירות המוקדם, המיבחן אחרי

המקומיות. שויות

דע״ם:
לחרות בדרך

 איש אין כבר רבות שנים **זה
ע ד  ואת זאת מיפלגה מהי בדיוק ^/יו

 המיפלגה, בכלל. אם מייצגת, היא מי
 שוסטק אליעזר השר הם שחבריה
 אולמרט, ואהוד כהן יגאל והח״כים

 שנועדה רופפת מברית יותר אינה
 מקומות עסקנים לכמה להבטיח
 בלי בכנסת, הליכוד מטעם בטוחים
 התהליך את לעבור עליהם שיהיה

 התמודדות ושל בחירות של המייגע
דיעותיהם. על

 גט הקץ מגיע שעתה נראה אך
 נטייה יש ובלע״ם הזה, לאנארכרוניזם

 החרות לתנועת להצטרף בולטת
 אינם לע״ם של העסקנים בה. ולהתמזג

 רק לעצמם מבקשים הם הרבה. רוצים
■—,י....י" 8 —

שופטה!
 ברשימת־הליכוד ריאליים מקומות
 מלבד .11ה־ לכנסת הבחירות לקראת
 הקיימים, לח״כים מקומות שלושה

 בעשיריה מקום לע״ם אנשי מבקשים
 לעסקן הליכוד ברשימת החמישית

 שמו: את שמע לא עדיין שאיש נוסף,
 להם יובטחו אם הירשנזון. אברהם

 פירוקה יהיה מבקשים, שהם המקומות
לעובדה. לע׳׳ם של

 ריבדרים:
קורסי ■נדת מי
 ארליך שימחה חזר אשר *י•

 היתה בארצות־הברית, ^מניתוח־הלב
 כמעט הליברלית במיפלגה ההתפעלות

הממ שסגן״ראש היה נדמה כללית:
 ומחזיר חדשה, חיוניות מגלה שלה
 כבר היום במיפלגה. השליטה את לידיו

זה. מסוג אשליות לאיש אין

שריר
 השישי לשר הבחירות אלה היו
 השר האות. את שנתנו המיפלגה מטעם
 הגלולה את לבלוע סירב מודעי יצחק

 הוא כי סופי באופן לו התברר המרה.
 שלו המפוקפק הרוב את איבד

 של הציר לטובת המיפלגה, במוסדות
 שרה פת. וגדעון שריר אברהם השרים

נתמכת כשהיא במועמדות, זכתה דורון

מודעי
 העוברים איגוד סיעת על־ידי גם

 מודעי רנר. צבי הח״כ של הליברלים
 סיעה מעין גיבש הוא לפעול. החליט

 מאיים והוא ח״כים, חמישה של
 אינו בעצמו הוא אך בפרישה. ברצינות

 של בסופו יפרוש ח״כים כמה עם יורע
 הודיע מאנשיו, שליטא, בני הח״כ דבר.

 יתכן מאידך, יפרוש. לא שהוא פיתאום
 מכיוון ח״כים שני אליו שיצטרפו

 ברמן, יצחק הח״כ הם אלה בלתי־צפוי.
 עם עסיסיים גידופים החליף מזמן שלא

זייגרמן. ררור היוני והח׳׳כ מודעי,
 במרכזה לעמוד עשויים אלה שני

גם מלבדם שתכלול אחרת, סיעה של

ברמן ■
 ואת סבידור מנחם הכנסת יו״ר את

תיכון. דן הח״כ
 המרו־ כוונותיו על לעמוד קשה

 יש מחד, מודעי. יצחק של ייקות
 אל מועדות שפניו עקשניות שמועות
 אחרות: ובמילים הליכוד", ״ליכוד

 שמועות החרות. לתנועת הצטרפות
 שמודעי כך על מדברות אחר מכיוון

 מן חבריו תמיכת ואת תמיכתו את יסיר
 קואליציה להקמת ויפעל הקואליציה,

 דף (ראה המערך בראשות חרשה,
 הקמת שלישית: אפשרות תשקיף).

 שמודעי יתכן חדש. ליברלי״ ״מרכז
 אם וייצמן, עזר את להקדים יבקש
 מקיסריה השותק האיש יחליט אומנם
 זאת ובדרך מיפלגת־מרכז, להקים
 את לכלול וייצמן את למעשה, לאלץ,
שתר להניח קשה במיפלגתו. מודעי

 ובין וייצמן בין יצליח. זה מסוג גיל
 קשים סיכסוכים התגלעו מודעי

 של הבחירות בהערכת ,1977ב־
 מודעי את אז סילק וייצמן הליכוד.

 וכינה הליכוד, של ממטה־הבחירות
רבלוך. ״מר אותו

 להעריך קשה הליברלית במיפלגה
 מיפלגה והח״כים. הסיעות צעדי את

 על פוליטית, מבחינה בנוייה, זאת
 קואליציה מהווה היא נודדים״. ״חולות

ומו כלכליים אינטרסים מייצגי של
 על־פי יפעלו והפוליטיקאים סדיים,
 המיפ־ של הכלכליים הבוסים מיצוות

 שאול של מסוגם מיליונרים לגה,
 או שריר, בסיעת השולט אייזנברג,

 סיעת את המפעיל סחרוב, ישראל
מודעי.

 תחושה אותה פועלת כליברלים
 כל שלמרות בחרות: גם הפועלת

 בגין שמנחם להניח קשה התיקוות,
 החרות תנועת בראש רב זמן עוד יעמוד
 חוששים בגין, בלי הליכוד. ובראש

 קשה פגיעה לבוא עשוייה הליברלים,
 את להקדים מעדיפים מהם וחלק בהם,

 ערי־ לעצמם ולהכין הבלתי־נמנע,
 גם מתלווה לכך לליכוד. מחוץ מיקלט

 המשבר שגורם הקשה ההרגשה
 התעשיינים הליכוד. למרכיבי הכלכלי

 חוסר־ מגלים הליברלים של והסוחרים
שה הממשלה ממדיניות שביעות־רצון

בה. חשובים חברים הם ליברלים

תל״ם:
הדרך סוף

 נמצא בן־פורת מרדכי שר ך*
 נמצא שבו במצב בדיוק !עכשיו 1

 של המנוח מנהיגה הקודמת בכנסת
 המייצג שר הוא דיין. משה תל״ם,

 עצמו. הוא — בלבד אחד חבר־כנסת
 שהצליח הקטנה בסיעה השני החבר
 הח"כ הוא לכנסת להכניס דיין של שמו

 שנפרד הורביץ, לי״) (״אין ייגאל
. מבן־פורת.

 בדעתו כי טוען, עצמו בן־פורת
 ״התנועה היא — תנועתו את לחדש

 מדי רומז הוא ממלכתית״. להתחדשות
 ביותר מרוצה אינו הוא כי פעם

ואם בגין, ממשלת של מתיפקודה

בן־פורת

 אלי ממשלה להקים שאפשר יתברר
 בכנסת כבר המערך של טרנטיבית
 כמעט מועמד בן־פורת יהיה הנוכחית,

 ייגאל שותפו, כזאת. לממשלה בטוח
בחרות. עצמו את למצוא עשוי הורביץ,

 מבד״ר:
בנימיות בחירות

 נותר הצעירים של הפרישה יום **
 המר זבולון השר איום. בחזקת1\

 בתוך בתלם, אותם להחזיק הצליח
 סופי אינו דבר שום אך המיפלגה.

 בחירות יהיו מחודש פחות בעוד עדיין.
הצעירים יוכו ואם במפד״ל, פנימיות

המר
 עשויים הם לטעמם, מדי, קשה מכה

למיפלגה. מחוץ עצמם למצוא
 החזק האיש של למיפנה, סיעת
 אוהבת אינה בן־נתן, רפאל במיפלגה

 להיפרד תרצה לא גם אך הצעירים את
 של החזקה אחיזתם בגלל מהם,

ובקי בני־עקיבא בתנועת הצעירים
 בבחירות, הצעירים יוכו אם הדתי. בוץ

 להחזיר למיפנה סיעת להם תתיר
 £45י במיסגרת מקומות כמה לעצמם
 אלא ייבחרו, שלא המוסדות מחברי
ועדת־מינויים. על־ידי ימונו

 סוף :מצ״ד
בחוץ סוף

 התאמן דרוקמן חיים שהרב הרי̂ 
 בפרישה פעמים וכמה <£כמה

 והוא פרי, האימונים נשאו מהמפד״ל
 בתנועה ואנשיו דרוקמן בחוץ. סוף־סוף
 המפד״ל, את לרשת מאיימים החדשה

 את ממנה יגזלו לא שהם ברור אך
 המיפלגה מן גזלו שכבר הקולות

 התחייה תנועת הדתית־לאומית
 את להציב מבקש דרוקמן והליכוד.

 הימני בקצה נוחה בעמדת־מפתח עצמו
 ימתין והוא הפוליטית, המפה של

 מחד התחייה בתנועת להתפתחויות
 אותו שהוליכה הדרך מאידך. ובמפד״ל

 פנימה, גם אותו להוליך יכולה החוצה
 משתלם. שהדבר יחשוב הוא אם בחזרה,

 שהוא הוכיח דרוקמן חיים הרב יותר. לו
 פוליטיים לחשבונות אריש אינו

קטנים.

 איש התחיה:
לביתו איש

 עושה אמנם התחייה נועת ןץ
 בכל ומנסה בעצמאות, *תרגילים 1

 לה יש כי להוכיח כדי דרך פעם
 או החרות לתנועת מחוץ גם זכות־קיום

 הרבה. מועיל אינו זה אך למצ״ד, מחוץ
 למצריים סיני החזרת שאחרי ברור

 למיפלגה אין הסכם־השלום, במיסגרת
למכור. מה הזאת

 במאוחר או שבמוקדם לוודאי קרוב
 הבחירות לפני מיקרה בכל אך —

 תנועת תתפרק — 11 ה־ לכנסת
 בעיקבות תלך כהן גאולה התחייה.

 כמוהו ותצטרף הנגבי, צחי בנה,
שיעשה מה גם זה לתנועת־החרות.


