
במדינה
העם ^

יוצאי־פזלין שני
 שמיר וליצחק פרם לשימעון
— משותף איגטרס יש

 ביגיהם קייס ולמעשה
מלא שיתוף־פעולה

 יופיעו כשורה. יתנהל הכל אם
 בבחירות הגדולים הגושים שני בראש
 הדומים משולשים, שגי 11 ה־ לכנסת

מדהימה. בצורה לזה זה ,
 המשולשים משני אחד כל בראש

ד עמו  גם פולני. ממוצא ותיק ישראלי וי
 יצחק וגם פרס־פרסקי שימשון

 באמצע לארץ עלו שמיר־יזרניצקי
'.30ה־ שנות

 עומדים יוצא־פולין למנהיג מתחת
 ארץ־ חניך צבר, המשולשים בשני

 מכאן רבין (יצחק העובדת ישראל
 לשווא שניסה מכאן), שרון ואריאל
 מיקצועי ומתלבט הבכורה; אל להגיע

 להתמודד אס ידע שלא יוצא־מארוקו,
מכאן, מארוקו, יליד לוי, (דויד לא או 1
 למישפחה בן יליד־הארץ, נבון, ויצחק |

 מכאן.) [__יוצאת־מארוקו,
 או — מיקרי הוא זה דמיון האם 1

 יותר עמוקות מגמות מבטא שהוא
הישראלית? בחברה

 הומוריסט שכזאת. בדיחה
 בגירוסלם קירשן (מייק ישראלי
אחר; סידור השבוע הציע פוסט)

 מיפלגה בראש יעמדו ופרס שישמיד |
 וששרון־רבין־ בשילטון, שתהיה אחת,

 ׳ יריבה, מיפלגה בראש יעמדו לוי־נבון
 אחרי באופוזיציה. שתהיה

 יהיה אפשר טען. אחת, תקופת־כהונה
חלילה. וחוזר היוצרות. את להחליף

כך. זה אין אך — כבדיחה נשמע זה
 הוא שמיר־פרס שיתוף־הפעולה כי

 חשובה השלכה לו ויש קיימת, עובדה
העתיד. לגבי

 משותף אינטרס היה לפרס־שמיר
 האפשר, ככל הבחירות את להקדים

במיפלגותיהם. התמודדויות למנוע כרי
 את אחת במכה חיסל פרס הצליחו. הם ־

 ואילו מיסגרת), (ראה יריביו כל
 אריאל של סיכוייהם את חיסל שמיר
לוי. רויד של גם ולמעשה שרון,

 ישתפו הצפוייה במערכת־הבחירות
 את לחסל כדי פעולה ופרס שמיר

 האחרות המיפלגות כל של הסיכויים
 ומהאמצע מהשמאל מהימין, —

 להצביע זהות: תהיינה וקריאותיהם
 הגדולים, הגושים משני אחר בעד

ל״סחטנות". קץ ולשים
 סוד זה אין מסתיים. העניין אין בזה
 להקים חזקה נטייה יש הגושים שבשני

 המערך של קואליציה הבחירות אחרי
 המנצח שיהיה מי יהיה והליכוד.
 י — המנדאטים מיספר לפי בבחירות,

 קואליציה להקים אינטרס לו |_!היה
 בעיות עם להתמודד כדי כזאת, רחבה י

ולבנון. המשק
 מהשניים מי תהיה: היחידה השאלה

סגנו. יהיה ומי הממשלה, בראש יעמוד

פיגועים
בירושלים קרב־הץ־יות

 שלסו הגברים
האקדחים את !

עבר לכל וירו ר־
 צרור ושמעתי במישרד ״הייתי

 אדם וראיתי החוצה הסתכלתי יריות.
 הכביש במרכז היה הוא רימון. עם רץ
 מייד ג׳ורג׳. המלך רחוב במעלה ורץ

 ואז לרחוב. וירדתי האקרח את לקחתי
אקדחים. עם אנשים כמה עוד ראיתי

 ולא בחשד השני על הסתכל אחד כל
 שירה כהן, אלי לירות...״ במי ידעו

 כאשר נפצע אך בתוקף, לדבריו
 מרסיס ונפגע אחד'הרימונים התפוצץ
 לומר העזו שלא מה את אמר ^במותנו,

 וכוחות־ המישטרה מפקדי בגלוי
הביטחון.
בירוש ההתקפה שהתחילה ברגע

 החנויות בעלי רוב יצאו לים,
 והמלר יפו הרחובות בפינת והמישרדים .

)8 בעמוד (המשך

 שוון נבון.
השאו וכד

 השר נקט השבוע תחילת ^
 מבריק טאקטי צעד שרון אריאל ₪1

 יצחק אנשי על־ידי שהתקבל למדי,
גלויה. בחריקת־שיניים שמיר

 נפשם על רב, זמן מזה נאבק, שרון
 כל בתנועה. בגין־בגין אנשי של

 דויד סגן־ראש־הממשלה, של היסוסיו
 של המרשימה מהצלחתו נובעים לוי,

 בסניפי־ שלו הארוך במרתון שרון
חרות.
 שרון של הופעותיו אחרי שעקב מי
 תרגיל על אף פסח לא שהוא יורע,

 את לשכנע כדי אחד, פופוליסטי
 יורשו אלא אינו שהוא קהל־שומעיו

 שרון החולה. מנהיגם של הטיבעי
 הקשורים אירועי־הזיכרון בכל הופיע

 היה לא כאילו הלאומניות, במחתרות
 מחה לא שקריו שחרף איש־ההגנה,

 את לבזות נהג שרון הסיזון. נגד מעולם
 שהאיש בתקופה בעיקר בגלוי, בגין
 גיבש עתה כשר־הביטחון. גם כיהן
 להצלחה הבדוקה הנוסחה את שרון

 של שמו רימום בתנועה: בהופעותיו
 יריביו השמצת דתי, כמעט במינוח בגין

 האופוזיציה הצגת אלים, בסיגנון
 למערכת־ הבטחות כמסייעי־האוייב,

סוערת. בחירות
להתמו יתייצב הוא הבא בשבוע

 מחזיק כשהוא חרות, במרכז דדות
 רי בהם אין בלתי־מבוטלים. בנכסים

 אי־אפשר אבל זה, בשלב לנצח, כדי
 אותו ולהרחיק בו, להתחשב שלא. יהיה

מתפקידי־ביצוע. בקלות כל־כך
 רציני, איום מהווה שרון
 זאת יודעים שמיר ואנשי
היטם.

 הצהרה ^
שרון מד

 שבגין השבוע, שרון של צהרתו ^
 לשריין ושיש מנהיג־התנועה, הוא 1 1

ברשימה, הראשון המקום את עבורו

 דווקא בגין להפעיל.את כוונתם את
מועמדותו. נגד

 שכמה נודע הזה״ ל״העולם
 ח״כ וכיניהם שמיר, מאנשי

 להוציא מנסים מילוא, רוני
 נגד מפורשת הצהרה מבגין
שרון. אריאל

 מפורשת לתמיכה מקווים אינם הם
 בגין נוטר לא־ידועה מסיבה בשמיר.

 באורח ומסרב ליורשו, קשה טינה
 להעניק ובעיקר עמו, להיפגש עיקבי

 גם מוכר יורש של מעמד לו
כמנהיג־התנועה.

 בתיקווה מדובר עם לדעת אין
 אולי או להתאושש, בגין של טמירה

המ יש בן־גוריון־אשכול״. ב״תיסמונת
 ועדת־ ממסקנות נשבר שבגין שערים

 את בחומרה עתה ורואה נגדו, כהן
 על־ידי שגונו אחרים, שאישים העובדה
 ממשיכים ושרון, שמיר כמו הוועדה,

הציבורית. בפעילותם
 מתבטא אינו עצמו הוא אמנם,
 שלו הצלילות ברגעי גם אלה, בנושאים

 לשמיר הקר יחסו אבל הטלפון, ליד
 ממקורביו אחד עובדה. בבחינת הוא
 שבגין הזה, העולם עם בשיחה טען

 של העדין, כמעט הקר, יחסו על כועס
 קדישאי. יחיאל הנאמן, לעוזרו שמיר

 הדה־ על בעיתונות ההתבטאויות
 ראש־הממשלה מישרד של בגיניזציה

שלהן. את הם אף עשו
 לכך גרמו האלה מיגוון.הסיבות

 הצהרה על חולמים אינם שמיר שאנשי
מנהיגם. לטובת בגין של פומבית

הממש מזכיר של מאמציו
השנ כין לגשר מרידוד, דן לה,
 המקורב ומקור נכשלו, יים

 אף לראש־הממשלה־לשעבר
התקר לרעה, שינוי שחל מסר
 למרידור, בגין של ביחסו רות,

הכפולה״. בשל,.נאמנותו
 העובדה את משנה אינו זה כל

לשרון. שמורה בגין של טינתו שעיקר

 נבון יצחק של ושפרישתו בסניפים,
 כישלונו בלוי. היא אף פגעה מהמירוץ

 אחדים חודשים לפני במרכז, הצורב
 מתמדת, תיזכורת מהווה בלבד,

 חברים כבד. מחיר גם יש שלהתמודדות
 ששמיר סבורים במיפלגה בכירים
 פרס. שימעון עם להתמודד יצליח
 אווירת־פירוד ליצור חייבים מדוע

 בדרכי־שלום, ההסדרים אחרי בחרות.
במיפלגת־העבודה? שהושגו
 פרם של שהצלחתו ספק אין
 מעוררת התמודדות למנוע
מש שמיר. אנשי בקרב קינאה
 פרם את השבוע תיארו קיפים
 המיפלג■ המניפולציות כאמן
אפילו זה בתחום העולה תיות,

 מחנה־ מרתק. הוא שפייזר סיפור
 כמעין האחרונה בשנה התנהל גבון

 איש רק אייש אותה יחידת־מילואים,
 ברור היה ברעם. עוזי ח"כ אחד, קבע
 כלשהי נכונות יגלה נבון שאם לכל,

 כולו, המחנה את ברעם יגייס להיאבק,
 עצומה טינה שנטר שפייזר, ימלא וכאן

מרכזי. תפקיד לפרס,
 את שהפר פרס, על כעס שפייזר

 לתפקיד כמועמד בו לתמוך הבטחתו
 ,1981 בחירות אחרי המיפלגה מזכ״ל

 אך בר־לב. לחיים תמיכתו את והעביר
 תמיד מהולה היתה לפרס הקשה איבתו

 שפרס טען שפייזר עמוקה. בהערכה
 ושהניסיונות הסוף, עד חייו על ייאבק

הוא רבים. בקשיים ייתקלו להדיחו

 למסור מסוגל אינו אך שרון, את שונא בגין
 מפני נבון את נטש שפ״זר - נגדו הצהרה

התככים באמנות ניצח פרס - ממנו שהתייאש
 שרון מחושב. ציני מעשה איפוא, היתה,
 לזוז, מסוגל אינו שבגין היטב יוחע

 משמעותי באורח ישתתף שלא ובוודאי
 מיידי הישג לו היה אך הבחירות. במסע

 כנאמנו בחרות הופיע הוא וחשוב.
 לגיטימציה והעניק בגין, של הראשי

שמיר. עם שלו להתמודדות
 על מבוססת תמיד היתה חרות

 בעיקר וחבריה, עיקרון־המנהיג,
 להתייצב מותנים ממש הוותיקים,

 או חיצוני איום נגד המנהיג מאחורי
 בתודעת להטביע מנסה שרון פנימי.
 שהוא ההכרה את מרכז״חרות חברי
 הנהגת ואילו הממשלה, לראשות חותר

בגין. של נחלתו עדיין היא התנועה
 על מחושבת מהלומה הנחית בכך
 יוקרתו, ואת מעמדו את עירער שמיר,
 חבר־תנועה של מעמד על שמר ועדיין
 האהוב המקורי, ולמנהיג לדרך נאמן

חברי־השורה. על
 שלמה, היתה שמיר אנשי תדהמת

שעה, לפי לפחות סיכל, ששרון מכיוון

 ובכללם בגין, של האמיתיים חבריו
 האחראי את בשרון רואים קדישאי,

 אלילם את שפקד לאסון הישיר
 טיבעי גשר לכן, מהווים, הם הנערץ.

 לפגוע עתה המבקשים אנשי־שמיר, אל
מחיר. בכל בשרון

 שביקש חרות, מסיעת ח״כ הסביר
 להנחיל ״יש שם. בעילום להישאר

 אחרת במרכז. ממש של תבוסה לשרון
 כמנהיג־ לתפקד שמיר יוכל לא

 כדאית. לוי לדויד הבטחה כל התנועה.
 עכשיו לוי שרון. את לעצור כדי רק

 את לקבל יכול הוא אידיאלי, במצב
 הוא הרעה שלמרבה אלא משמיר. הכל
 ראש־ של ביכולתו מאמין אינו

 שיש סבור לוי לקיים. הממשלה
 ירוץ הליכוד שאם סבירה, אפשרות
 המערך ינצח שמיר, של בראשותו

בבחירות.״
 אין קשה. החלטה לפני עומד לוי

 השנה במשך עירער, ששרון ספק
לוי של בסיסי־כוחו את האחרונה,

 ספיר. ופינחס אשכול לוי על
איתם. להתווכח מאוד קשה

אלקטוראלי
ן י  שני של שניטרולם ספק ^

 רבין, ויצחק נבון יצחק היריבים,
 המתוחכם הפוליטי המיבצע את מהווה

השנה. של
 כמו פוליטיים, אמצעים מיזג פרם

 על לשמור לאנשי״רבין הבטחות
 שלהם המוטיבציה קטנה וכך מעמדם,

 כימעט נוספת, להתמודדות לצאת
פסיכולו אמצעים עם חסרת־סיכויים,

 אישיותו את הסוף עד שלחצו גיים,
נבון. של החלשה
 מחנה את לנטרל הצליח פרם

 ברגע ממש ?שך,3ש בכך נבון,
 מחוז מזכיר את האחרון,

 שפייזר אליהו ח״ב תל־אביב,
שלו. למחנה

 שפרס ההנחה, את קיבל לא מעולם
 קלט הוא בכר מרצונו. לנבון יוותר

 מעיניו גם אז שנעלמו בפרס, תכונות
עצמו. יו״ר־המיפלגה של

 היה חודשים חמישה לפני
 נבון בשפל. פרס של מעמדו

 היה אילו יוקרתו. בשיא היה
 רצונו על להודיע אז מעז

 היה ראש־הממשלה, בתפקיד
מאבק. ללא בו זוכה

 בהעולם רבות פעמים שדווח כפי
 מהיסוסיו רב עידוד פרס שאב הזה,

הנדון). נבון(ראה של הכרוניים
 זכה שלו המשולש התימרון

 הקדמת רראמתית: ממש להצלחה
 מחנה וקניית נבון ניטרול הבחירות,

רביו•
 אין האלה המבריקים הצעדים כל

 פרס של מעמדו את לחזק כדי בהם
 קלף מהווה עדיין הוא הרחב. בציבור

. גרוע. אלקטוראלי
■ ברעם חיים


