
האפשרויות את

*י

 מולה תעמוד אם כזה ניתוח
וחזקה. גדולה אופוזיציה
 למחרת כבר כי להניח יש משום־כך

 להקמת משא־ומתן ייפתח הבחירות
 והליכוד, המערך של קואליציה
 היותר הסיעה מנהיג יעמוד שבראשה

 הדיאגרמה: נתוני לפי כלומר, גדולה.
 יהיה שמיר כשיצחק פרס, שימעון

סגנו.
 גם לכך זקוק יהיה שמיר
 יספוג אם אחרת: מבחינה

 במהרה יודח בבחירות, מפלה
 אריאל ו/או לוי דויד על־ידי
 להם שאין וארנם, שמיר שרון.
 יוכלו אמיתי, מיפלגתי עורף

 על־ידי רק עצמם את להציל
 שתבטיח לממשלה, הצטרפות

 המדינה בצמרת מעמדם את
הזרקורים. ובמרכז
 פופולרי גם יהיה זה הראשון, בשלב

את שיבין עד לפחות — בציבור
התוצאות.
 יהיו הדיאגרמה, נתוני לפי

מנדאטים. 92 זו לקואליציה
 ממשלת- ,3

 אחדות-
לאומית 1̂

יש, מערך־ליכוד קואליציה 
 גונים. כמה כמובן, /

 מיפלגות עצמה אל לצרף יכולה היא
 וייצמן עזר את ואפילו המפד״ל, כמו
 על ולוותר נדיבה להיות תרצה אם —

יותר עוד להקטין כדי בממשלה תיקים
שתישאר. האופוזיציה את

 להחליט מפ״ס יכולה מאידך,
 מן ולפרוש סוף־סוף, פקעה, שסבלנותה

 לשאר תצטרף היא זה במיקרה המערך.
 כגון אז, שיהיו מיפלגות־האופוזיציה

 המתקדמת, הרשימה מימין, התחיה
 ואגודת־ישראל משמאל ורק״ח ר״ץ

הרתי. באגף
 יש הדיבורים, כל למרות

 בתוך תישאר שמפ״ם רב סיכוי
 ״להציל כדי בזאת, קואליציה

 — הליכוד מפני המדינה״ את
 היתה מפ״ם שפרישת גם מה

 גדול יהיה שהליכוד לכך גורמת
 מיפלגת־ סיעת מאשר יותר

 ראש■ יהיה וששמיר העבודה,
הממשלה.

ל יהיו הדיאגרמה, נתוני לפי
מנדאטים. 101 כזאת קואליציה

 המעיד .4
והליברלים

הרבה עליה שמדובר פשרות ס
 תקום שלא היא בחדרי״חדרים

 הליכוד כל עם המערך של קואליציה
בלבד. הליברלים עם אלא כולו,

 מהם רבים הליכוד. נמאס לליברלים
 המי ,למלכודת נכנסו שהם מבינים
 לראשונה שגילה כפי אותם. חסלת

יצחק נפגש )27.6.84( הזה העולם

מזרעזה

מתקדמת!

41 עבודה

קואליציה אופציות: שת■ ער לעבוד פוס שימשו ■תחיו הבחיוות אחדי יום
מתוכו הליברלים הוצאת עדידי הליכוד שבירת או הליכוד עם

 לקראת המערך ראשי עם לדיון מודעי
כזאת. אפשרות

 רעיון זהו המערך, לגבי
 חורגת חשיבותו ביותר. מפתה

ש מכיוון הקצר, הטווח מן
 חרות והחזרת הליכוד הריסת
 המפה את ישנו הימני לקצה

 ולטווח מיסודה, הפוליטית
ארוך.
ש \  קל יהיה למפ״ם שגם להניח <

 שר״ץ בעוד זו, אפשרות יוותר־ד^לוע
 את שתהפוך מפני אותה יחי״בו ושינוי

 וייצמן בדתיים. בלתי־תלויה הממשלה
בה. להיכלל ישמח בוודאי

להת עדיין תצטרך כאת ממשלה
או עם הכלכלי־חברתי, בשטח מודד,

 אז שתהיה למדי, חזקה פוזיציה
 דויד בנוסח ודמגוגית, פופוליסטית

לוי.
 נתוני לפני יעמדו, לרשותה
מנדאטים. 68 הדיאגרמה,

 המעיד ,5
ושות

 חד מאוחד, יישאר הליכוד
להקים יוכל לא או ירצה לא מערך 1\

 ממנו, חלקים עם או עימו קואליציה
 תעמוד בליכוד, יתמוך לא וייצמן ועזר

 רגילה, מצומצמת קואליציה הפרק על
המערך. יעמוד שבמרכזה

 הקולות מובטחים זו לקואליציה
 תצטרך היא שינוי. ר״ץ, המערך, של

אפשרויות. שתי בין לבחור
 מחודשת קואליציה היא הראשונה

 יישבו לא שהדתיים מכיוון הדתיים. עם
 אלוני שגם ויתכן אלוני, שולמית עם
 בסיס כזאת לממשלה יהיה איתם, לא
מאוד. צר

לר יעמדו הדיאגרמה, נתוני לפי
מנדאטים. 62 שותה

 המעיד ,6
הדתיים בלי

ש האלטרנטיבית אפשרות ך*
 המערך לפני כזה במיקרה תעמוד 1 !

 הדתיים, בלי מצומצמת קואליציה היא
 שינוי ר״ץ, וייצמן, על הסתמכות תוך

ה ברשימה הסתייעות ותוך ותמ׳׳י,
לשלום. מתקדמת

 האפשרות זוהי מסויימת מבחינה
 על שחושב מי מבחינת ביותר החיובית

 שתהיה קואליציה כי ושיוויון. שלום
ה והרשימה וייצמן בקולות תלויה

 למען לפעול תצטרך מתקדמת
 במדינה, ולערבים ליהודים השיוויון
 כדי ראשונים צעדים לעשות ולפחות
השלום. דרד על לעלות

 אין ופוליטית, פסיכולוגית מבחינה
 קואליציה להקים מסוגל המערך
 בשל רק״ח, בקולות תלוייה שתהיה
בברית־המועצות. זו של תלותה

 לפי יהיו, כזאת לקואליציה
 מנדאטים, 60 הדיאגרמה, נתוני
 סמך על לפעול תצטרך והיא

 תצביע לא שרק״ח ההנחה
נגדה.

11


