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 זה ברגע אך בדיחה. כמו נשמע ה ¥
 ב־ בעולם המוחות מיטב עסוקים (

הרו את למנוע איך גורלית: בעייה
בישראל. טציה

 ואריאל פרס שימעון בזה עוסקים
 ורי־ שולץ ג׳ורג׳ בזה עוסקים שרון.
 חוסיין המלך בזה עוסקים מרפי. צ׳רד

לעי הצטרפו ועכשיו ערפאת. ויאסר
מדי וראשי תאצ׳ר מרגרט גם זה סוק
אירופה. נות

 לכל משלו. סיבות יש אחד לכל
 היא המטרה אך משלו. בעיות יש אחד

משותפת.
הרו את למנוע צריכים

מחיר. בכל טציה.

 לסרק איו ♦
חווח? אח
ה ר או כ ל פשו הבעיה נראית ו

 לממשלת־ להציע צריכים טה. /
 לה. לסרב שאי־אפשר הצעה ישראל
או ידחה הליכוד אותה. יקבל המערך

סיפור. סוף תה.
 קשה זה קל, נשמע שזה כמה אך

לביצוע.
 אינו שהליכוד מפני כל, קודם

הצ האיש מרידוד, לדן רוצה.
 מייחכים שמיר, יצחק של עיר
 את יחזירו אם ״גם האימרה: את

נס לא אנחנו ירושלים, מיזרח
ממשלת־האחדות!״ את רק

שיצ לגמרי ברור אך הגזמה. זוהי
ל עד בקרני־המיזבח יאחז שמיר חק

ממש. האחרון רגע
 אפשר האם היא: השאלה

 תהיה לא שבו מצב ליצור
מה לפרוש אלא ברירה לליכוד

ממשלה?
פופו תנועה היא תנועת־החרות

 וכאן מלמטה. לחצים בה יש ליסטית.
 כמוהו: מאין בעל־ברית לפרס יש

שרון.
 בקיום מעוניין ששמיר כמו בדיוק

מעונ כך והרוטציה, ממשלת־האחדות
יח אם יהיו. ולא יקומו שלא שרון יין
 יקטנו ראש־ממשלה, ויהיה שמיר זור

ולבוא אותו להדיח שרון של סיכוייו

 1 מם' המטרה כמובן, וזוהי, במקומו.
זה. בשלב שרון של

 הממשלה, תיפול אם זאת, לעומת
 המנהיגות על הקרב שמיר. גם יפול

 יתמודד שרון לרווחה. ייפתח בחרות
לוי. דויד גם ואולי עליה.

 שייווצר ברגע המסקנה:
 מוכרת כאילו ייראה שבו מצב

 ארץ־יש־ את ממשלת־האחדות
 אריאל ייכנס השלמה, ראל

הצעקה: תהום לפעולה. שרון

 צריכים המדינה! את ״מוכרים
הממשלה!״ את להפיל

 הוא אך אלה. בימים חזק אינו שרון
ממל אלה ההמונים. אל לפנות יודע
 בין במאבק בתנועה. חשוב תפקיד אים

 ההמונים ינצחו ההמונים ובין העסקנים
שרון. מקווה פנים, כל על כך, —

 פרס כך: המכניזם יהיה הנכון ברגע
 על־ידי שתוצע הצעה לקבל ירצה

 חמס יצעקו המתנחלים האמריקאים.
גוש־אמונים גוש־אמונים. את וידחפו

 התחייה התחייה. את וידחוף חמס יצעק
 הקיצוני האגף את ותדחוף חמס תצעק

 לפעולה שרון ייכנס ואז חרות. של
הממשלה. מן לצאת שמיר את ויכריח
 מקווים וכך שרון. מקווה כך

 ועוד חוסיין שולץ, פרם, גם
ועוד.

 לשם כי כל־כך. פשוט זה אין אולם
תנאים: כמה דרושים כך

 די להיות צריכה ההצעה •
כדי חרות) (מבחינת חמורה

הממ את לפרק אותה להכריח
שלה.
פו די להיות צריכה היא •

 כדי הישראלי בציבור פולרית
לדגל. להפכה יוכל שהמערד

 על להתקבל צריכה היא •
וערפאת. חוסיין דעת

•סוה<■ זה מתי •
 השבוע, שנראה כפי תהליך, ^

השלבים: ואלה מאוד. מסובך הוא 1 (

 ב־ בכיר פקיד מרפי, ריצ׳רד •
בע י־פגש האמריקאי, מישרד־החוץ

 ירדנית־פלסטינית, מישלחת עם מאן
פלס ופרופסורים ראשי־ערים ובה

 מפי מפורש אישור שיקבלו טיניים,
אש״ף. ומוסדות ערפאת יאסר

 שולץ וג׳ורג׳ תצליח, הפגישה •
 ההרכב באותו — המישלחת את יזמין

לוושינגטון. — דומה בהרכב או
המישלחת את יזמין שולץ •

לק ישראל ואת הירדנית־פלסטינית
 בהשתתפות פנים־אל־פנים, שיחות יים

אמריקאית.
 תחת תתקיימנה אלה פגישות •

טי על בינלאומית״. ״מיטריה איזושהי
 כאשר ויכוח, מתנהל המיטריה של בה

 כדי הסובייטים, בשיתוף רוצה אש״ף
 לוחצים והאירופים קשריו, על לשמור

הסוב להוצאת האמריקאים עם יחד
הקרוב. בשלב העניין מן ייטים
 בכל כי מאוד. עדין זה כל
בהסכ צורד יהיה ושלב שלב

 להסכים יכול שאינו חוכיין, מת
 ערפאת ואילו ערפאת. בלי

 לשכנע מבלי להסכים יכול אינו
אש״ך. מוסדות את

 יש אך התהליך, את מחייבים אלה
 וכוחות, דיעות של רחב מיגוון בהם

 חששות, מלאים שהם אנשים וביניהם
בשי הרוצים מלכודת, שזוהי הסבורים

ועוד. ועוד הסובייטים, תוף
יכול פרס אין הישראלי בצד ואילו

 אינו הליכוד אם דבר לשום להסכים
 מוכן הוא כן אם אלא — מסכים

ממשלת־האחדות. לפירוק
 אי־אפשר ממשלת־האחדות ואת
תנאים: שני כשיש אלא לפרק
פופולרית, תהיה שהעילה •
 חילופית ממשלה שיש •

במקומה. לשים
 — סביר זמן של בתחום זה וכל
 ושתסתיים השבוע שהתחילה בתקופה

 כדי הרוטציה, מועד לפני ניכר זמן
 כדי בא שהכל הרושם את למנוע

 עדיין יש לפרס להסכם. להתכחש
אמינות. של בעייה

ה — הגורמים שכל מכאן
 הירדנים, האמריקאים, מערך,

 — והאירופים הפלסטינים
התה את להביא שיש סבורים

.1985 סוף לפני לשיאו הזה ליך

חילונית: ממשרה •
אנשוית

 המדי־ כל ישבו השבוע משך ף*
ב והפרשנים, העיתונאים נאים, ^
 בידיהם, כשעפרונות ובעולם, ארץ

 ממשלות של דיאגראמות ושירטטו
 ו״מור־ ״ש״ס" כמו מושגים אפשריות.

 ואולי בצרפתית באנגלית, נרשמו שה"
 מהרושמים שאיש מבלי ברוסית, גם

זה. מה בדיוק יידע
החלו הממשלה חשבון כל, קודם

פית:
 מאגר יש צרה לממשלה •

בילבד: קולות 53 של בטוח
 ר״ץ ),6(מפ״ם ),37(ל״ע כולל המערך,

).3(יחד ),3(שינוי ),4(
קולות: 6 יש משמאלה •
 המתקדמת והרשימה )4( רק״ח של

 בממשלה לתמוך העשויים ),2(לשלום
 אלה קולות (שישה להימנע. או מבחוץ,
הלי מן אפשרות כל למעשה, מונעים,

משלו.) צרה ממשלה להקים כוד
 לא אלה, קולות בעזרת גם אולם

קולות. 59 אלא לקבל הממשלה תוכל
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