
במדינה
העם

המסוכנת האח־גיר.
 הבחירות ידם למה: יקדם מה
הישראלית? הכלכלה מות או

 כשעורקיו הארץ, על מוטל ארם
חתוכים.
 שלולית סביבו ויוצר נשפר הדם
אדומה.
 בוא שבין במירוץ תלויים חייו

 ובין חייו, את ולהציל דמו את לחסום ! כדי לקראתו שדוהר האמבולנס, ,
הדם. אובדן קצב

 של מצבה השבוע, היה, כזה
הישראלית. הכלכלה
 פצעים מעשרות נשפך דמה

 כסף הדפיסה הממשלה פתוחים.
 למילחמה נשפך הכסף כמטורפת.

 בקצב ולייבוא, למותרות ולהתנחלות,
 מן נדבקו האזרחים והולך. גובר

 הם גם והחלו הממשלתי, הטירוף
עבר. לכל כסף משליכים

 הגוף על שריחפה האחת השאלה
 הכלכלה תחזיק האם היתה: הגוסס
 שניתן כך הבחירות, ליום עד מעמד

 שתגיע או היום, למחרת להצילה יהיה
קליני. מוות של למצב אז עד

 אם — העתיד לגבי אחד! חודש
 שום פשוט: לקח בכר יש — ישנו

 יכולה אינה ישראל של במצבה מדינה
 כה מערכת־בחירות לעצמה להרשות

ארוכה.
 פטריוטית, ממשלה בישראל אין

 על כסף להמטיר יכולתה על שתוותר
נוא מיפלגה ערב־בחירות. האזרחים

 עברי־פי־פחת, על העומדת שת,
 כדי האמצעים בכל תמיד תשתמש

 אובדן ממוות: מר מגורל 'להימנע 1
השילטון.

 נוהג וכך בעבר, המערך נהג כך
כיום. הליכוד

 תקופת־ קיצור היא האלטרנטיבה
 מערכת־ ההכרחי. למינימום הבחירות
 חודש כי מוכיחה הנוכחית הבחירות

 הכנסת לפיזור החוק קבלת מאז אחד ־־
 תקופת היתה אילו בהחלט. מספיק

בחצי, מתקצרת בטלוויזיה השידורים
 וחוסר ההסברה, לטיב מועיל אן זה היה

 מה לה שיש מיפלגה עוגמת־נפש.
 — לה שאין מיפלגה וגם — לאמר
 של מצומצם במיספר זאת לאמר יכולה

ואסיפות. הודעות־בכתב שידורים,
 דיברי־הבל, של הנוכחית האורגיה

 יקר תענוג היא וגימיקים, תעלולים
 יכולה שאינה יתכן למדינה. מדי

׳ זה. במחיר לעמוד
בארגזים אנשים

מגעיל♦ אדם הוא שכיר־חרב
 שלמה מדיגה של דינה מה

בפף? העוסקת
 ביותר המפורסמים הישראלים שני
בארגזים. נמצאו בעולם
 בענף אנשי״מיקצוע שני אלה היו
הישר האמנויות בראש עתה העומד
 בבריטניה עסקו הם הביון. אליות:

מושחת, ניגרי מדינאי של בחטיפתו
 לקבלו רצתה ממשלת־ארצו אשר

 ולהכריחו לדין להעמידו כדי בחזרה
לאירופה. שהבריח הכסף את להחזיר
 לסימום מומחה הוא מהשניים אחד

 הוא השני מרדים. רופא — קורבנות
מיקצועי. חוטף

 עיתונאי או... שכירי־חרב
מי סיקור זה לאירוע שנתנו העולם,

 ישראלים. בו למצוא התפלאו לא רבי, !
ז א ^  יצא אייכמן, אדולף חטיפת ■

ן ו בי ה ־ מי ח שי ל  של שם הישראליים ך
 מסוממים חטופים להעברת מזמחים |

שונות. בשיטות
 בריטניה עיתוני ששאלו השאלה

 פעלו מי בשם היתה: עצמם את והעולם
השניים?

 הם אלה כי היתה הראשונה הגירסה
לשעבר. אנשי־מוסד אולי שכירי־חרב,

 הצדדים כל של התנהגותם אך ויי
 זו. בגירסה ספק הטילה המעורבים

 את לגנות מיהרה לא ממשלת־ישראל
השניים.

 מסקנה מכך הסיקו בריטניה עיתוני
 שכירי-חרב אינם שהשניים פשוטה:
הישראלי, המוסד אנשי אלא פרטיים,

 לעזור מדינת־ישראל מטעם שנשלחו
ניגריה. של לשירותי״הביון

 דור שלפני יתכן לרצח. עזרה
 פליאה. מעוררת כזאת אפשרות היתה
 כי בצרפת נודע שנה 20 לפני

 עזרו הישראליים שירותי־הביון
 את לחטוף המארוקאיים לעמיתיהם

 בר־ברקה, הגולה המארוקאי המדינאי
 נעלמו ושעיקבותיו בצרפת שנחטף

שנרצח. ספק אין מאז.
 נגנז אן בעולם, התפרסם הדבר
 שהעז ישראלי, שבועון בישראל.

 להוראות בניגוד הדברים את לפרסם
נאסרו. ועורכיו נסגר, הצנזורה,

תמוה. כחריג הדבר נראה עדיין אז
המושגים. השתנו מאז אך

 כיום מקובל להשכרה. שירות
 של שירותי־הביון כי להניח בעולם
 מדינות של רב במיספר פועלים ישראל

 שירות כמעין זרים, אינטרסים למען
להשכרה.
שכמ מפני שיבעתיים, חמור הדבר

 הנשק מופעלים מקום בכל עט
 מיש־ לטובת הישראליים והשרותים

 (זאיר), מושחתים דיקטטוריים טרים
 מדוכאים(סרי מעוטים של מרידות נגד

 של רודני שילטון קיום למען לאנקה),
 הפלת למען או אפריקה), מעוט(דרום־

 נכנעת שאינה חוקית ממשלה
לארצות־הברית(ניקאראגואה).

 העיתונים אחד הצביע לאחרונה
 חרש: פרק על בעולם ביותר המכובדים
 נגד בפעילות ישראל של מעורבותה

 ב־ הטאמילים של מילחמת־השיחרור
 דרום־ עם הטאמילים, סרי־לאנקה.

 הסמוך, באי חשוב מיעוט מהווים הודי,
 שם תובעים הם סיילון. פעם שנקרא

 סרבנית ממשלה מידי זכויותיהם את
ומדכאת.

 ישראל הבריטי, העיתון גילוי לפי
 את הממשלה לרשות העמידה

 אימון לצורך שלה, שירותי־הביון
 במילחמה סרי־לאנקה של השירותים
 בשיטות אסירים, בחקירת במחתרת,

 את זיהה. העיתון ועוד. וגילוי, עיקוב
 ואף לדבריו, כך, על הממונה הישראלי

כתובתו. את
 את הכחישה ממשלת-ישראל

 ממשלת אך וכל, מכל הדברים
 בהם הורתה עצמה סרי־לאנקה

ובחצי־פה. בעקיפין
 גדולה שאלה שחורה. עבודה

 להכריז לישראל יש עניין איזה היא
 כמו וחשוב, גדול עם על מילחמה

 את מעולם. לה הרע שלא הטאמילים,
 לגבי לשאול אפשר השאלה אותה

 עתה הנרדפים אחרים, עמים תריסר
 מישטרים המשרתים ישראלים, על־ידי
ומשונים. שונים

 ניקארא־ לגבי במיוחד נכון הדבר
 מופעלת שבה אמריקה, במרכז גואה,

 ארצות־הברית. ממשלת על־ידי ישראל
האמ דעת־הקהל לכך: היחידה הסיבה

 המזוהמת למילחמה מתנגדת ריקאית
 נגר שם ארצות־הברית שמנהלת

 עריץ הפלת אחרי מתקדם, מישטר
 מקוני־הנשק אחד שהיה מגואל־בדם

 מאחר ישראל. של העיקריים
 על אסר האמריקאי שהקונגרס

 שם, לפעול ארצות־הברית ממשלת
 לעשות ישראל את האמריקאים ביקשו

 במקומם המלוכלכת העבודה את
הולם. תמורת-תשלום

 איש מגעיל: אדם הוא שכיר־חרב
 ההגנה למען שלא דם לשפוך המוכן

 האינטרסים למען לא ואף עצמו, על
 בצע־כסף. תמורת אלא עצמו, של

 לשכירת־ הופכת שלמה מדינה כאשר
שיבעתיים. מבחיל זה חרב,

 בענייני השקוע הרגיל, הישראלי
 של בקרנבל גם ועתה יום־יום,

 תשומת־לב מקדיש אינו הבחירות,
העולם. ברחבי בשמו שנעשה למה

 בלונדון הפעולה טרור. מיני בל
 מובן במלוא פעולת־טרור היתה

 ישראל של שמה הופעת המילה.
 מפעילים שאזרחיה כמדינה זה, בהקשר

 שתחת הערבים נגד רק לא טרור
 חטיפת על־ידי רק ולא שילטונה,

 כטרוריסטים־ גם אלא ים, בלב ספינות
 זרים, אינטרסים בשירות להשכיר

 לעמוד יומרתה את למגוחכת הופכת
הטרור. נגד העולמי המאבק בראש

הירושה על הקוב
כזה שמאמר שיחשבו קוראים היו ^

.1984 לאוגוסט שייך
 את מטריחים מעטים פרשנים רק
 העידן על ברצינות לחשוב עצמם
 אחרי יום ביולי, 24ב־ שיתחיל החדש

הבחירות.
 כלכליות בנבואות־זעם מדובר לא

 נתונה אינה שהתגשמותן —
 בספיחים אלא — במחלוקת

 תוצאות' של המיידיים הפוליטיים
הבחירות.

 נחלתם איננה זאת נאיביות
 רובם החרות. תנועת עסקני של

 עתה כבר עוסקים כבולם
 למאבק־ מדוקדקות בהכנות

כשבו בעוד שיתחיל האיתנים,
הירושה. על המילחמה עיים:

 בסקרים, הפומבי לזילזול מעבר
 סיכוי שאין'להם חרות ראשי מבינים

הממשלה את להרכיב במיוחד גדול

שרון
ינצח

ארידור
יסתייג

 אחרי בשילטון השתתפותם הבאה.
 ממשלת של בכינונה מותנית הבחירות
 מערך־ליכוד. כלומר לאומית״, ״אחדות

 את ישאיר אחר שילטוני מיבנה כל
בחוץ. חרות

 את המעיד ירביב אם
 בה, וישתף הבאה, הממשלה

 ח״כים כעשרה גם הנראה, ככל
 יתפטר הליבראלית, מהמיפלגה

 כמנהיג מתפקידו שמיר יצחק
 ספורים. שבועות בתין• חרות

 גם יפרוש שהוא להניח יש
 מהחיים כליל ייעלם מהכנסת,

בהיסטור ויירשם הציבוריים,
כאפי ישראל של המדינית יה

 ולא־מרגשת לא-מרנינה זודה
במיוחד.

 ועובד״המדינה המחתרת איש
 במוסד, בכירים בתפקידים לשעבר,

 פרלמנטריים למאבקים בנוי אינו
 גדולה. אופוזיציונית כראש־סיעה

 שגם למדי, עלוב נואם הוא שמיר
 הפכה לא בגין־בגין בכיכרות התמחותו

השפעתו גם לדמוסתנס. אותו

 בסמכותו בעיקר תלויה במיפלגה
 תפקידי־ביצוע ומחלק כראש־ממשלה

 הוא כזאת, סמכות בהעדר קבינטיים.
 דקל, ומיכאל מילוא רוני עם נשאר

 על — בצדק — השנואים ח״כים שני
 כמו אנשים בכנסת. הסיעה חברי רוב

 ינוטרלו ארנס ומשה כהן־אורגד יגאל
והביטחון. האוצר מישרדי בלי לחלוטין

 הקשורים האישים רק לא
 האסכולה אלא יובסו, בשמיר

תיע פשוט בחרות השמרנית
 בתנועה. מוביל בכוח לם

 הגדולים הפופוליסטים שלושת
 ויורם שרון אריאל לוי, דויד —

 במרכז יישארו — ארידור
 כאויי־ או כבעלי-ברית הזירה,

ולמוות. לחיים בים
 תלוי ביניהם היחסים עתיד גם

 כלומר, הבאה. הממשלה של בצביונה
 דווקא יחזיק למדי אירוני באורח

 האמיתיים המפתחות את פרס שימעון
החרות. תנועת של לעתידה

דובר
הלאומנות

ם  ממשלת־אחדות־לאו־ תקום ס
 יעכב זה המערך, בהנהגת מית,1\

 הליכוד, של התפוררותו את רב לזמן
ושל הליברלים של. כוח־המיקוח

שמיר
יתפטר

 במידה יקטן הקטנות המיפלגות
ניכרת.
 רויד ייאבק שמיר, של פרישתו עם

 וסגן־ראש־ שר־החוץ תפקיד על לוי
 יתומרן שרון אריאל ואילו הממשלה,

 אף שהוא יתכן רבה. במידה וינוטרל
 לקואליציה סיעת־אופוזיציה יקים

 של בסופו תצטרף ושזו מערך־ליכוד
 לתנועת־התחיה. התהליך

תש ממשלת-אחדות-לאומית
 השמרנים של מעמדם על מור

בחרות.
 רוב תומכים האירוניה למרבה

 במיפלגת־ ״הסוציאל־דמוקראטים״
 ביותר שמרניות בעמדות העבודה
 ולעדי יעקובי לגד הכלכלי. בנושא

 יגאל עם משותפת שפה יש אמוראי
 עשוי לכן ארנם. משה ועם כהן־אורגד

 של טירפודה את לשקול לוי דויד
 אומנם, יוכל, הוא כזאת. קואליציה

 גם אבל האישי, מעמדו את להבטיח
חיילים. בלי גנרל להישאר עלול

 וגם ארידור, יורם הטבעי, שותפו
 להסתייג עלולים האחרים, תומכיו

 קשוחה מדיניות שתנקוט מממשלה
 וכלפי החלשות", ״השכבות כלפי

 דויד בין ברית בכללו. הרחב הציבור
 עם היום המזוהים אישים, כמה ובין לוי

 שיימצא בתנאי אפשרית, היא שמיר,
ספק. מתאים. שילטוני נתח עבורם
של ממשלה לעומת־זאת, תקום, אם

 הליכוד יהפוך הליברלים, עם המערך
 בהנהגה מאוחדת, פוליטית למיפלגה

חרות. של בלתי־מעורערת
תחסל כזאת התפתחות

ברא השמרנים את לחלוטין
 אלא שמיר, רק לא חרות. שות

 ירוסנו, וארנם כהן־אורגד גם
 כימעט יהיה ומישקלם ינוטרלו
מבוטל.

 ינסו ארידור ויורם לוי דויד
 המאוחדת. המיפלגה על להשתלט

 הזה, העולם באוזני טענו חרות בחוגי
 ואפילו אולמרט אהוד כמו אנשים שגם
 של מרכבתו על לטפס ינסו מילוא רוני
לוי.

 שרון. אריאל הוא העיקרי היריב
 לעצמו בונה המודח שר־הביטחון

 במוקדי־חרות אדירים מרכזי־כוח
 רק לא עומד לזכותו ובמרכז. בסניפים

 המסר בעיקר, גם, אלא הביטחוני, עברו
 ביותר פופולרי שהוא שלו, הקיצוני

החברים. בקרב
 שקברניטי־חרות העובדה דווקא

הבוחר, מעיני אותו להעלים מנסים

לוי
יטרפד

ארנם
ינוטרל

 יופיע שהוא להניח יש לזכותו, עומדת
 הליכוד, של בשידורי־הטלוויזיה יותר
 הדחתו שאת היום, כבר מבין הוא אבל

 במערכת־ מקבלי־ההחלטות מכלל
 הוא לטובתו. לנצל יוכל הוא הבחירות

 התבוסה של ״במחדל״ שותף יהיה לא
 שכל לתל יהפוך בבחירות, האפשרית

אליו. פונים הפיות
 ששוחחו שרון, מקורבי כל

 טענו, הזה״, ״העולם עם השבוע
 שאי• צדק, של רבה במידה
 תנועת• את לבבוש אפשר
 חברתי מסר בעזרת החרות
 * הדלק היא הלאומנות גרידא.
 תנועת־החרות, את המניע

שרון. הוא ביום העיקרי ודוברה
 עשוי לוי־שרון מאבק־איתנים

 צפויה מפתיעה(אבל בתבוסה להסתיים
 רק ולא לתהליכים, שקשוב למי

 הוא מבית־שאן. הח״כ של לכותרות)
 ולפחות הזאת, לעובדה מודעים ואנשיו

 מקדיש קליינר, מיכאל ח״כ מהם, אחד
 ■ פער לגישור עיתותיו מיטב את עתה

)60 בעמוד (המשך


