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רביו

 כבר הם אבל בבחירות, זכו לא עדיין 0 ^
הבאה. הממשלה את להרכיב התחילו 1 (

 את שלף לא עדיין המערך רישמי, באופן
 הקלעים מאחורי אולם מהארון. חליפות־השרד

שולחו־ באיוש וטובים רבים עתה עוסקים

 הרשימה את להרכיב שסיימו אחרי הממשלה,
לכנסת.

 המועמד פרס, שימעון המיפלגה, יושב־ראש
 עתה כבר לפרסם אם מתלבט לראשות־הממשלה,

 שלדעתו הנבחרת — המיועדים שריו רשימת את
הליכוד. של מזו טובה היא

 סותרות, הבטחות בסבך נתון פרם ראשית,
 התיקים אותם לגבי שונים, לעסקנים שניתנו
 אחרי יפרצו שהמריבות מעדיף היה הוא עצמם.

 בסיכויי פגיעה למנוע כדי לפניהן, ולא הבחירות
הניצחון.

 הממשלה שאת מאמין אינו במערך איש שנית,
 מוציאים אין בלבד. אחת סיעה תרכיב הבאה
 לאומי, ליכוד ממשלת שתוקם אפשרות מכלל

 בוחרים. קולות יותר שתקבל הרשימה בהנהגת
 לחלק שמיר ויצחק פרס יצטרכו כזה #מיקרה
 שיחליטו בדרך הממשלה, תיקי כל את ביניהם
הבחירות. תוצאות על־פי עליה,

 יקים שהמערך היא הסבירה האפשרות
 קטנות. מיפלגות ארבע עד שתיים עם קואליציה

חשיבות. בעלי תיקים להם לתת חייב יהיה הוא
 במערך עוסקים כבר אלה, מיגבלות למרות

הבאה. הממשלה פני בחיזוי
 ניצוד בטרם הדב של עורו את המחלקים

 קואליציה להקים יצליח שהמערך מניחים,
 שניתן סיסמה — איתן״ אך בסיס־צר, ״בעלת

 המיפלגה, בבניין פעם אחרי פעם לשמוע'אותה
בתל־אביב. הירקון ברחוב

בנחשלים
ח אכן ם צ  הממשלה את וירכיב המערך ינ

המש זהות לוודאי, קרוב תהיה, זאת הבאה,
הראשונה: הממשלה בישיבת תתפים

 ערב הובטח הוא ויכוח. אין תיק־הביטחון על
 זו הבטחה רבין. ליצחק 1981 בשנת הבחירות

 ספק. בה מטיל לא איש עתה. גם וקיימת שרירה
לסגנו. רבין יבחר במי עדיין ברור לא

 על שוויתר נבון, יצחק לשעבר, לנשיא
 שר־על יהיה שהוא הובטח פרס, עם התמודדות

 סגן של במעמד הפער, וחיסול רווחה לענייני
 אליו עוברים היו כזה במיקרה ראש־ממשלה.

 מעריכים והקליטה. חהרווחה העבודה מישרדי
 שר־הקליטה כסגן ברעם עוזי את ממנה היה שהוא

 שברעם משום גם בעניין, התמחותו משום גם —
 לו וקרא נבון לצד בגלוי שהתייצב היחיד היה

פרס. מול להתמודד
 לתחום לצרף יבקש שגבון חששו בעבודה

 — החינוך־והתרבות מישרד־ את גם אחריותו
 אך ארוכה נוספת, דרך יש שבאמצעותו מפני

 יחס ידרוש ושהוא — בפער להילחם מבטיחה,
 אשר האיש יהיה שר־האוצר, מצד כלפיו מיוחד
יהיה.

 רוצה אינו נבון לסמוך. מה על אין זה לחשש
 לענייני ושר״על ממשלה סגן־ראש־ להיות כלל

 הזה בהעולם לראשונה שפורסם כפי רווחה.
 מטפל של מהדימוי להתרחק רוצה הוא ),25.4.84(

בנחשלים.
 הצליח ואף שר־החוץ, להיות מעדיף הוא
 עדיין מובטח אינו זה שתיק הודעה מפרס לסחוט
לאיש.

 הבחירות ערב אבן לאבא הובטח תיק־החוץ
 בינו שהושגה זו, שהבנה בטוח היה אבן הקודמות.

 פרס נקלע זה בעניין היום. גם תקפה פרס, ובין
 שתיק־ לאבן ומבטיח שב מתפתל, הוא לצרה.
 מסיבות מוכן, אינו עדיין אך לו, שמור החוץ

 המועמד מי בפומבי להודיע עימו, השמורות
שלו. המועדף
 תיק לאיוש אפשרויות שתי עומדות פרס לפני

 אבן הבאה: הממשלה את ירכיב המערך אם זה,
ונבון.

הדומי התחום תהיה שדרת־החוץ ברור, לפרס
 אבן הבאה. הממשלה כהונת בתקופת ביותר ננטי

 קשריו מיומנותו, עברו, בגלל גם לתפקיד מתאים
המופלאה יכולתו בזכות בעיקר אד — בחו׳׳ל

אבו אנא

שן יצחק

 אך בשפתם. השכנות המדינות לראשי מילוליות אפילו טווה, אחר שמישהו מדיניות להסביר
יחסי-החוץ, בתחום בקי אינו שנבון ברור לפרס שר־חוץ פרס, עבור לה. מתנגד שהוא מדיניות

לרקוד יסכים אם ברור ולא כאבן ממושמע אינו להסביר מסוגל יהיה עוד מי אידיאלי. הוא כאבן
 ראש־הממשלה. של חלילו לפי טריטוריאלית בפשרה דוגלת שהממשלה בחו״ל
 זהו המיועד: שר־החוץ סגן לתמונה נכנס כאן ביקעת־ סיפוח על להגן ובד־בבד המערבית בגדה

לכנסת. חדש מועמד דיניץ, שימחה באחרונה? פרס שהתחייב כפי הירדן,
 המועמדים משני צעיר 55ה־ בן דיניץ

■  שירת הוא ביחסי-חוץ. ניסיון לו יש לתיק־החוץ. ״*** 1.״
,1973־1978 בשנים בארצות־הברית כשגריר י ^

ם י נ ו ד  העברית האוניברסיטה נשיא סגן שימש ואחר־כך א
* הסגל עם טובים קשרים לו יש בירושלים. ** ,י

 למישרד־החוץ. רבות לתרום היכול האקדמאי, אטרקטיבית. דמות הוא כשר־חוץ בון *
יוכל הוא אבל סגן־שר, בתפקיד מסתפק דיניץ חדש מימד להוסיף יכולה אופירה, אשתו, ^

אבן ובין בינו היחסים נבון. של לצידו רק לכהן שולט אבן, כמו נבון, שר־חוץ. אשת של למעמדה
שר־החוץ היה אבן שבה התקופה מאז מעורערים, ג׳סטות לעשות כמהו, ויוכל הערבית, בשפה

רונן אליעזר אוף רפי

שיכו!


