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 של מהקמתה הופתעו שרבים יתכן
 עתה: ואומרים אחדות־לאומית ממשלת

 מי בעד הצבענו כך לשם האם
שהצבענו?

 העולם מופתע. היית לא אתה
 מה שזהו רב זמן לפגי עוד קבע הזה

 לריענון ציטוטין, כמה הנה שיקרה. —
הזיכרון.

 הזה העולם כתב באפריל 4ב־
 יצחק של החלטתו על הנדון, במדור

 ראשות על להתמודד שלא נבון 1
 נבון הכריז השישי... ״ביום הממשלה: •

 הפסיד הזה ביום כי יתכן יתמודד. שלא
בבחירות.״ המערו

באפריל, 11 ב־ מכן, לאחר שבוע
 העולם כתב ומגע״, ״גוג הכותרת תחת
 הם הבחירות ״אחרי הנדון: במדור הזה

 ממשלת־ יקימו והליכוד) (המערך
 היחידה השאלה אחדות־לאומית.

ראש אם היא בבחירות שתוכרע
 פרס, שימעון יהיה הבא הממשלה !

 שראש־ או שמיר, יצחק יהיה כשסגנו
 כשסגנו שמיר, יצחק יהיה הממשלה

 השאלה למען האם פרס. שימעון יהיה
 הזה, הקירקם כל את לערוך כדאי הזאת

המיליארדים? כל את ולהוציא
 בעד שיצביע התמים, הבוחר ״...רק

מן המדינה את להציל כדי המערך

 אינו ,2 מס׳ כשותף גם ולוא בשילטון,
המערך." בעד להצביע יכול

הק בשעות יום־הבחירות, במוצאי
 רשימת־ כתבתי הלילה, של טנות

כיש של ״תיקו הכותרת תחת סיכום
 בגליון ביום, בו פורסמה היא לונות״.
ביולי. 25 התאריך את שנשא

ה במילים הסתיימה היא
באות:

 היא תיקו־הכישלונות של התוצאה
 הגדולים הגושים משני אחד שאף
באמ קואליציה להקים מסוגל אינו

 יכול שמיר שלו. הלוויינים צעות
 מצומצמת קואליציה להקים לנסות

 פרס שימעון ודתיים... פאשיסטים של
 כישרונותיו כל את להפעיל יכול

 משתי אחת כל אך פוליטי... כתככן
 רופפת, תהיה האלה הקואליציות

ומלאכותית. שבירה
 אפשרות רק הבוחר הניח למעשה

 להקים הגושים: לשני אחת סבירה
לשניהם. משותפת קואליציה

 קואליציה אומלל. מיבנה זה יהיה
 המכנה פי על לפעול תצטרך כזאת

 תוכל לא היא ביותר. הנמוך המשותף
 לא פיתרון־של־אמת, שום לפתור
 נושא בשום ברורה דרך שום להציג
שהוא.

 ממשלת־אחדות־ יקימו הם הבחירות אחרי
 היא בבחירות שתוכרע היחידה השאלה לאומית.

 פרס. שימעון יהיה הבא ראש־הממשלה אם
 שראש־הממשלה או שמיר, יצחק יהיה כשסגנו

פרס. שימעון יהיה כשסגנו שמיר, יצחק יהיה
1984 באפריל 11 הזה״, ,העולם

שה לפני ם חמי שי חוד

 את להציל כרי הליכוד בער או הליכוד,
 כמו מרומה. יהיה המערך, מידי המדינה
תמיד.״
ב זה ת כ י נ נ פ ה ל ש י מ  ח

דשים. חו
פעמים. כמה מאז כך על חזרנו

״ויתרו הכותרת תחת ביוני, 13ב־
הנדון: במדור כתבנו צצו",

 להפסיד המסוגל אחד אדם יש ״אם
 המערך, בראש האלה הבחירות את

 זה הרי — הליכוד שנות שבע אחרי
 סוף, בלי צרות מכאן פרס... שימעון

 ממשלת־ או רעועות קואליציות
שטיפ משום זה כל אחדות־לאומית...

 גם כי עד מנוונת, כה היא זו לגה 
 גוף בכל הפועם הנורמלי, יצר־הקיום

מתפקד.״ אינו פוליטי,
 תחת ביולי, 18ב־ הבחירות, ערב

 נאמר להצביע?״ מי ״בער הכותרת
הנדון: במדור
 המערך עומר הסימנים כל לפי
 משמע: הליכוד. עם קואליציה להקים
 שניצחון הוא הבטוח היחידי הדבר

 המערך כי יבטיח אלה בבחירות המערך
הזאת, הקואליציה בראש יעמדו ופרס
 בכך שמסתפק מי ושמיר. הליכוד ולא
 מי המערך. בעד להצביע יוכל —

יהיה לא שהליכוד בטוח להיות שרוצה

 המדינה לניהול בקושי תספיק היא
 בכל במקום דריכה תוך שהיא, כמות

 לרבים ייראה בוודאי זה אך השטחים.
כלום. לא על כעדיף
להקמתה: נוספת חדשה סיבה ויש
 הכישלונות שני יוכל כך רק

עצמם. את להציל הגדולים
 ונושף נושם שמיר של גבו מאחורי

 יהיה לא הליכוד אם שרון. אריאל
 שאלה אלא זאת תהיה לא בממשלה,

 שני את יפיל ששרון עד זמן של
 שמיר אלה: בחירות של האדריכלים

ולוי.
 לא אם במערך. יקרה הדבר אותו

יפול. הוא בממשלה, פרס יהיה
 תהיה ושמיר פרס של קואליציה

 של שותפות הכושלים, בין ברית
 עצמית. להגנה אגודה והפיסח, העיוור

 להגן כדי לה זקוק השניים מן אחד כל
שלו. חבריו מפני עורפו על

 — מצויינת אמתלה תהיה ולשניהם
ברירה. אין פשוט

אסון. זה יהיה המדינה בשביל

ם י נ נ ל שמי דניאלה מאתב

 20 רצה הליכוד
 התנחלויות.

.7 רצינו אנחנו

 לחזור רצו הם י
 4 בעוד מלבנון

 רצינו אנחנו שנים.
חודשים. 3 .

התפשרנו!
 התנחלויות 27 יהיו

 בעוד מלבנון ונחזור
חודשים. 3ו־ שנים 4

נואם פרס, שימעון המיועד, ראש״הממשלה


