
 לוי בדויד הפוגעת ידיעה מופיעה —
 הנרגש לוי ואישית. פוליטית מבחינה

 על־כך מקונן חרות, לשרי רץ
 מחפשים מקורביו דמו.״ את ש״שופכים
 ראש־הממשלה, האשם. את בקדחתנות

 של לכוחו היטב המודע שמיר, יצחק
 מפני מאוד והחושש חרות, במרכז לוי

 סגנו בין הבלתי־נמנעת ההתחברות
לוי על מרעיף שרון, אריאל ובין

למאבק ם המכריעמתכתני
 הזה להעולם הסבירו לוי אנשי

 של מגוון שלל לעצמו שומר שמנהיגם
 סיבה כל לו ושאין אינסופיות, אופציות

פרס. בראשות מממשלה לפחד
האפ את ברצינות שוקל לוי
 כשר־החוץ יכהן שהוא שרות

 שלח פרס, בראשות בממשלה
 הנעשה את לבדוק אנשיו את

 הבטיח ואן זה, במישרד
 נבחר שלא קליינר, למיכאל
 אותו ימנה שהוא ,11ה־ לכנסת
״ מישרד־החוץ! למנכ״ל

 מרשימת הדחתו על הזועם קליינר,
 רציתי שלא (״מכיוון לכנסת הליכוד

 בניגוד אנשי־שרון, עם להתקשר
 נהגו לא אחרים לוי. מחנה להחלטות

 במימוש רבות תיקוות תולה כמוני!״)
לוי. של הבטחתו

 גודלגופח
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הסבי לוי ממחנה אחרים נשים̂ 
 מהליכה גם חושש אינו שלוי רו ^

האופוזיציוני. למידבר
המ בראשות צרה ממשלה

 לדמות לוי את תהפוך ערך
 ביותר הפופולרית הציבורית
 לפיד את יישא הוא בישראל.
 ושכבות• החברתי השיוויוז
על נם לפרוט וימשיך המצוקה,

 ראש־ סגן חזר השבוע ס •
ושר־הבינוי־והשיכון, הממשלה

 שרי חבריו, עם להתחשבן לוי, דויד
חרות.

 מאז האמת. למען שיגרתי, די מחזה
 מערכת־ התחילה שבו ,1983 דצמבר

 (העולם לוי נגד היזומה ההשמצות
 ונשנה, הזה החזיון חוזר ),7.12.83 הזה

 כבר הפך הדפום לבקרים. חרשים
ופוליטית. תקשורתית לשיגרה
מהם בכמה ־או— העיתונים באחד
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 מתפייס לוי ומילות־ארגעה. שבחים

 בינתיים אבל הבאה. ההתפרצות עד —
 של עצומות כמויות ואוצר צובר הוא

וזעם. עברה
 העיקרי החשוד הפעם גם
מילוא. רוני הוא

 עקב פרצה החדשה המיני־פרשה
 את שהאשים הצהרונים, באחד פירסום

 ״אחדות ממשלת לטרפד בנסיון לוי
המערך. עם לאומית״

 האחדות שסיסמת היטב, יודע לוי
 יפי־נפש ואפילו בציבור, כיום מקובלת

 לקאנוסה רצו עוז עמוס כמו
נרגשת. תמיכה והביעו שבירושלים,

 מה באמת לו שיש מכיוון זעם, לוי
 הוא נגדו. ציבורי מסע מכל להפסיד

 כמוהו, מאין שאפתן פוליטיקאי
 חוש־ נטולי אבל המסורים, ועוזריו

 שהוא אותו, לשכנע הצליחו הביקורת,
 העובדה שילטונית. מישרה כל הולם
 שר־חוץ, של כישורים נעדר שהוא

 זעומה היא בנושאי־ביטחון ושבקיאותו
 שמא (או ראש־ממשלה להיות מכדי

 עוד מתדלקת רק שר־ביטחון?), אפילו
 האי־רציונלית האמוק ריצת את יותר
כאלה. לתפקידים שלו

 לוי של ביותר בכירים עוזרים
 הליכוד סיעת יו״ר את השבוע האשימו
 בהשתלת־הידיעות מילוא, רוני בכנסת,

 כדי הקואליציה, בענייני לוי עמדת על
הציבורית. בתדמיתו ולפגוע להכפישו

 מכל יותר מילוא, דווקא חושש לדעתם
 בכנסת, בחטיבת־חרות אחר חבר

 לאומית, אחדות ממשלת מהקמת
פרס. שימעון בראשות

 יותר הוא לוי דויד אנשי של ההסבר
 רחבה ממשלה שמיר יקים אם ממעניין.

 את לעצמו לבחור יוכל הוא צרה, או
 הליכוד נציגי את לפחות או השרים,

 במסורת קיימת זאת זכות בממשלה.
 במידה ומעוגנת ישראל, של הפוליטית

בחוק. גם רבה
 לוי את לנטרל יוכל שמיר

 שעליו באמתלה גם שרון, ואת
 לקואליציה בשותפים להתחשב

שבראשותו.
 תהיה שמיר, שיקים ממשלה בכל

 כי אם מסויימת, השפעה מילוא לרוני
 אנשי לבין בינו היחסים מכרעת. לא
 קרובים ביותר, גרועים הם ושרון לוי

ממש. של לשינאה
 עם אומנם, פעולה. שיתף מילוא

 מראשי רייסר, מיכה ח״כ יריבו,
 זה היה שרון. את לבלום כדי מחנה־לוי,

 מדהימה הצלחה נחל ששרון אחרי
 המועמדות על שמיר עם בהתמודדות

 המרכז על ואיים לראשות־הממשלה,
לכנסת. תומכים 15 לפחות יכניס שהוא

 האופייני הזה, המטופש ה״איום"
 הביא המודח, לשר־הביטחון מאוד

 אנשי״שמיר בין זמני פעולה לשיתוף
לוי. ודויד

 וחצים היו מצא, יהושע מירושלים, החדש הח־ג נמו אגשים
 גמיפלגח. השילטון את ניניהם יחלקו לוי ודויד שרון שאריאל
 שרון ואילו ההסתדרות, נמזנ״ל להינחר לוי דויד יוכל לדעתם,

 ממשלה שתקום אחרי תתבצע זאת תחזית ראש״הממשלה. יהיה
 של וגדממיקה פרס. שימעון בראשות בלתי־פופולרית, ערה.

ושרון. לוי בניצוח מאורגנת, והסתה נלבלית הידרדרות
 בירושלים, העברית באוניברסיטה מדע-המדינה אנשי

 ברצינות בזאת לאפשרות מתייחסים למערך, ברובם הקרובים
 לאופוזיציה הלינה להעדיף לפרס פגיה שוקלים אף וחלקם רבה,

הלינוד. בראשות צרה ממשלה ונינון

 רבות. חריקות היו הזה בהסכם
 מוצהר איש־שרון ),39(מגן דויר מלבד
 ששובץ במרכז, מדהימה בתמיכה שזכה

 (לפני הליכוד ברשימת 14ה־ במקום
 גם עשו ),15ה־ במקום ששובץ מילוא,
 לוי, איש ),53(הירושלמי מצא יהושע
 ),39(עובדיה עלי עפולה, מועצת וראש

 בקולות גם ונבחרו שרון, עם עיסקה
בכנסת ביותר הגזעני הח״כ גם תומכיו.

 הבהיר לשרון, עמדותיו בכל הקרוב
 חוקת אומרת שכך הזה להעולם

 אחר מכניזם כל אין תנועת־החרות.
שרי־התנועה. לבחירת

 ברור, היה קליינר של החשבון
 יוכל ״רוני להפריכו: מאוד וקשה

 ספק כל אין אבל השמיים, עד לקפוץ
 במרכז כזאת התמודדות בתוצאות

כמועמד בנקל ייבחר לוי דויד חרות.

 כזה• שילוב הלאומנית. הנימה
 מהווה הישראלית במציאות

מנצחת״. ״קומבינציה
 אפשרות על בגלוי מדבר לוי

 ההסתדרות, על ישתלט שהליכוד
 לכנסת בבחירות מזהיר לניצחון בדרכו

 בחירות הריעות, לכל שיהיו, ,12ה־
מוקדמות.
הכשרת על דיברו לוי במחנה

ושמיר לוי
ד ושרון לוי את לנטרל שמיר יוכל האם
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 מאיר כהנא, למאיר מחוץ 11 ה־
 שרון, במחנה נעזר ),58( כהן־אבידב

 רישמי באורח אליו הצטרף ולמעשה
למחצה.

מי עם הזה שיתון־הפעולה
 חושש עתה לסיומו. הגיע לוא

 הליכוד, יסכים שאם מילוא
 לממשלה קשה, מיקוח אחרי

 למרכז תועבר פרם, בראשות
 תיקי איוש על ההכרעה חרות

והחוץ! הביטחון
לוי. איש קליינר. מיכאל ח״כ

 ואריאל שר־החוץ, לתפקיד התנועה
 הביטחון.״ במישרד יזכה שרון

 עם השבוע ששוחחו אחרים, ח״כים
 הסברה, את הביעו הזה, העולם

 תביא במרכז־חרות כזאת שהכרעה
 בכך מהפוליטיקה. שמיר לפרישת

 ח״כ מילוא, רוני של כוכבו גם ידעך
 ביחסי־ הלוקה שחצן, אבל ממולח,

 לו יהיה אם ספק ביותר. גרועים אנוש
 ועדה, בראשות לזכות כלשהו סיכוי

 סיעת מראשות ״יוזז״ שהוא ובוודאי
בכנסת. הליכוד

 מזכ״ל לתפקיד ״משלנו״ אישיות
 יתפנה עצמו שהמנהיג כדי ההסתדרות

 מחודש כיבוש העיקרית, למערכה
במדינה. השילטון של ומתוגבר
 הימניות- הסיעות רוב
 יעדיפו לליכוד מחוץ דתיות,

 ויתוריו שבל שמיר, על לוי את
 מטעמי־ רק נעשים לדתיים

 קרוב עצמו והוא קואליציה,
 אתיאיסטית להשקפה מאוד

מובהקת.
שעליו רב, זמן מזה כבר הבין לוי
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