
 המאה: שד מערכת־הבחירות תהיה זאת
וייצמן(מערך) עזר נגד שרון(ליכוד) אריאל

כזה. מזל אין כלל, דרך ן*
 הפוליטיים המאבקים כלל, בדרך
אפרו אנשים בין נערכים האמיתיים

למיני מועמדי־פשרה בינוניים, ריים,
 מה לכולם כמעט אומרים שתמיד הם,

הג המיפלגות לשמוע. רוצים שהם
 אינטרסים, של מרכולי־ענק דולות,
 יכולות אינן ומישפחתולוגיות, ריעות,
 נחרצים, ברורים, אנשים בראשן לשאת

ה הציבעוניים, המנהיגים כריזמטיים.
לשו נדחקים המעניינים, מבריקים,

הקטנטנות. למיפלגות ליים,
כלל. בדרך

 נדירה קונסטלציה נוצרת לפעמים,
ב לצמרת המשגרת קונסטלציה מאוד.
 מישהו הגדולים הפוליטיים מחנות

 עוד קורה. אבל נדיר, זה המעניין. מהזן
 ה־ מוצאת קורה, זה כאשר נדיר: יותר

לאת פרסונלי מענה היריבה מיפלגה
 בישראל, לקרות יכול זה עכשיו גר.

הדימדומים. עונת בסוף

 בין עכשיו המנוהל המלאכותי, הריב
 הבינלאומית, הוועידה על ושמיר פרס
הכי על לשמור אחרון נסיון אלא אינו

סוב הם כך מוקדמות, בחירות סאות.
מוו המגיעה האש את יסיטו רים,

 ישפיע לא זה אם אבל אולי. שינגטון.
 עשוייה האמריקאית, הממשלה על

להשת הישראלית הפוליטית המפה
נות.

 הליכוד, את ינהיג שרון שאריק כדי
המע בראשות וייצמן לעזר זקוק הוא
 בתוך האחד של ניצחונו ולהיפך. רך.

 בוודאות, כמעט יביא, שלו, המיפלגה
 יריבו. של גם הראשון למקום להבאתו
קודם. יגיע מי היא, השאלה

אריק
 הפולי־ ספק, שום בלי הוא, רון **ץ

 המסתובב ביותר היעיל טיקאי
רשומה, שלו ברקורד זאב. במצודת

הלי וייצמן. עזר מול שרון אריאל
הטנק. נגד המטוס המערך. מול כוד

ת1סביר
גבוהה

 אמיתי, לאומי לדרבי סיכוי ^
עמ נקיטת שיחייב פוליטי מאבק 1 1

בהר גדול ישראלי, כל מצד ברורה דה
 הנוכחיים הראשים שמקווים ממה בה
 פו־ פרשת השילטון. מיפלגות של

 שמנהלת העקשנית והחקירה לארד,
ה כל את לערוף יכולה ארצות־הברית,

הקיימת. צמרת
 המחיר, את ישלם המדיני הדרג אם

 יצחק ראשים: ארבעה יהיה התשלום
 במיפלגת־העבודה, פרס ושמעון רבין

הלי במחנה ארנס ומשה שמיר יצחק
כוד.

 ב־ עצמו הליכוד הקמת השאר, בין
 טובה יכולת הוכיח הוא כה, עד .1973
הפוליטית. המפה קריאת של מאוד

הת לא לוי דויד כאשר שנה, לפני
 תנועת־ מנהיגות על שמיר עם מודד

 קרא ההזדמנות, את שרון ניצל החרות,
המר מקולות אחוזים 40ב־ וזכה תגר,

נבנתה. העוצמה כז.
 לפני הוועידה, של השני במושב

 כבד־ החוואי שמר שבועות, שלושה
 לוי לדויד נתן נמוך, פרופיל על הגוף

 ופינה האפשרית, האש כל את לספוג
לצמרת. הדרך את לעצמו

המור למרכז הליברלים אלף צירוף
 התנגדות, ללא עליו שהוחלט סעיף חב,

 בנה מיוחד, עניין עורר שהדבר ובלי
 הקובע בגוף נוסף אפשרי אגף לשרון

 שרון- ברית הליכוד. של והמחליט
 שלה הדיבידנדים את תישא מודעי

מהליברלים המונע הסיוג המיבחן. ביום

 ראש־התנועה את לקבוע הזכות את
התק את לשנות יכול המרכז זמני. הוא
 נבחר, תנועת־החרות מרכז לראש נון.

שרון. אריאל כזכור,
 אישיים, אחוזים 25 בעל לוי, דויד

 כל מתיחת על־ידי שהושגו מאומצים,
 אינו האפשריים, הפוליטיים השרירים

 היחידי הגורם חמור. מיכשול מהווה
 מחנה הוא למנהיגות שרון בין העומד

מהממ ראשיו יודחו אם שמיר־ארנס.
לגורמים. יתפרק שלה,

 במחנה כאלה רבים ויש שרון, שונאי
 לשרון. יגיעו השאר ללוי. יחברו הזה,
 עשה אבל בצנחנים, שצמח הגנרל מול
 אוגדות־השריון, בעזרת מילחמותיו את
וייצמן. אחת: תשובה רק למערך יש

עזר
בחיל״האוויר סמל וייצמן, **זר

מילחמת־העו־ שלהי של הבריטי
 את למעשה ובנה הקים השנייה, לם

 למרות הנוכחי. הישראלי חיל־האוויר
 רק רשומה שלו האישי שברקורד

 ששת־הי־ ובמילחמת אחד, מטוס הפלת
 חיל־ מפקד הוד מוטי כבר היה מיס

מנצח. כמצליחן וייצמן נחשב האוויר,
 שהעלה ,1977 של הפוליטי המהפך

 אישי ניצחון היה לשילטון, הליכוד את
 — מפני או — למרות שהושג שלו,

 ממסע־ כליל נוטרל בגין שמנחם
מחלה. על־ידי ההוא הבחירות

 זולל־ הנץ שעבר האישי, המהפך
אי פגישות בעיקבות קרה השטחים,

 גילה וייצמן ערביים. מנהיגים עם שיות
יש השנים, כל שחשב למה שבניגוד

 על גם יש וייצמן, לדעת לדבר. מי עם
מה.

 הזה בנושא בגין עם חילוקי־הדיעות
 מהליכוד. לפרישתו בעצם, הביאו,
האח הבחירות לקראת שהקים ״יחד״,
 מושבים שלושה רק לו העניקה רונות,
 חיוניים מושבים היו הם אך — בכנסת

 הזאת הנדוניה עם כלשון־המאזניים.
 שגדולה נדוניה למערך, הגיע הוא

 שרון אריק שהביא מזה אחד במנדט
 1977ב־ אליו הצטרף כאשר לליכוד,

 למיש־ נדד וייצמן ״שלומציון״. בראש
וכמ נבוך, כשהוא ראש־הממשלה רד
 שנכנסו חברי־הכנסת משני מתעלם עט
 עמר שלמה — למערך איתו יחד

 בנימין ו״פואד״, ומהפרשיות, מאגד
 עצמו חש הוא מהשטחים. בן־אליעזר

 פרס, שימעון על־ידי ונעלב דחוי
 המסע את והתחיל במישרד־החוץ,

מיפלגת־העבודה. בסניפי הארוך
 היום להיות יכול שהיה וייצמן, עזר

 בליכוד, נשאר אילו ראש־הממשלה,
 הבנוי במערך, השאיפה. על ויתר לא

 המנהיג יהיה הוא וממחוזות, מגושים
היונים. של הטבעי
ה את תפיל פרשת־פולארד אכן אם
 פרס מחנות יצטרכו הנוכחית, צמרת
ה מול מנהיגים. לעצמם למצוא ורבין

במה יעמידו, הם אריק, בהנהגת ליכוד,
 מקיסריה. הטייס את בלתי״נמנע, לך

 40 מרינת־ישראל, על האמיתי הקרב
יתחיל. היווסדה, אחרי שנה

הקרב
האמיתי

אזרחי על המקובלת רטינה ך•
 אמיתי הבדל בעצם שאין ישראל, 1 (

 של תוצאה אינה והמערך, הליכוד בין
 החוצים אמיתיים, חילוקי־דיעות העדר

 חילוקי־ אי־ביטוי של אלא העם, את
הפולי המערכת על־ידי האלה הריעות

טית.
להחזיר תבוסתו מאז המנסה המערך,

 והימין, המרכז מאיזור קולות לעצמו
לשכ כדואג להיראות המנסה והליכוד,

 ההבדלים את טישטשו החלשות, בות
הגדולים. הפוליטיים המחנות שני בין

 הליכוד גוש בין המנדטים שיוויון
 לחוסר־ השאר, בין גורם, המערך וגוש

 העלולות מדי, נועזות לתזוזות נכונות
מנד מיספר לכאן. או לכאן להעביר

ההבדל. כל את העושים טים,
 לשאת הרצון קיפאון. היא התוצאה

ה את לצמרות הזניק כולם בעיני חן
 אותם הפוליטית, שבמערכת אפורים

 אשפי החוצה, לא פנימה, המסתכלים
 העניין וההישרדות. חישובי־המנדטים

 גם יש ,1987 באביב שבישראל, הוא
הנות אנשים החוצה, המביטים אנשים

 תפיסות־היסוד לשתי אמיתי ביטוי נים
שרון, גם וייצמן, גם במדינה. הקיומיות

 הנראה ככל שעתם, כאלה. אנשים הם
מתקרבת.

הזהזוו
הקזדקטיבית

 ישר־ אזרחי של עיית־־הבעיות ך*
 לא קולקטיבית, בעייה היא אל ^

 הלאומי הקיום בעיית פרטית. בעייה
האח השנים 100 במשך אליה מיגנטה

 האנרגיה המוחות, מיטב את רונות
האוכלוסיה. של והמשאבים
 האמנותית לרדידות למשל, הסיבה,

הת אלא אי־כישרון, איננה הישראלית
 בפרט. לא בקולקטיב, מתמדת עסקות

פולי מיפלגות של בקלפי חולשתן גס
מ מאותו נובע בפרט, העוסקות טיות,

 ״האני את להגדיר אי־אפשר עצמו: קור
ה ״האני את שמגדירים לפני הפרטי״

קולקטיבי״.
 נסיונות שני היו האחרון בעשור

הקולק האני בהגדרת לעסוק בלבד
 בקמפ־דייוויד, שבוצע בראשון, טיבי.
 שלו. תפיסת־העולם את וייצמן שינה
 שרון אריאל ניסה ,1982 ביוני בשני,
 המרחב. את מחדש לעצב

הפיתרונות על שיהיו ככל חלוקים

 שני דומים הישראלית, הזהות לגיבוש
 המצב הבסיסית: בגישה האלופים

יו והשינוי הרסני, הוא הנוכחי, הקיים,
 בלתי־ מיפגש באמצעות רק לבוא כל

 בין המאבק הערבי. המרחב עם אמצעי
 המצביעים גיוס על יהיה ושרון וייצמן

יציע. מהם אחר שכל לצורת־המיפגש

ת ק רי ש
הפתיחה

 התחיל ושרון וייצמן בין קשר ך*
 באותה היו ששניהם לפני רב זמן 1 1

המיפלגה.
 סידר יום־הכיפורים מילחמת אחרי

 אצל מינוי־חירום לעצמו וייצמן עזר
המסוק טייס מהדרום: האוגדה מפקד

 לא הזה המינוי הגנרל. של האישי
פעם. אף מומש
 כראש־הממשלה. רבין מונה 1974ב־

 נואשת, פומבית, בקריאה יצא וייצמן
 ש־ לכולם סיפר עזר המינוי. את לסכל
 ששת־הימים, במילחמת התמוטט רבין
 כל־כך תפקיד מלקבל מנוע הוא ולכן

ראש־הממשלה. כמו אחראי
 אריאל נחלץ רבין של לעזרתו

 הודיע גמור, בסדר היה רבץ שרון.
המושמץ. המועמד את וטיהר שרון

 אותו ומינה לשרון, גמל אגב, רבץ,
מיוחד. כיועץ

 בפינה התמקם שעזר אחרי היום,
 שני כאילו נראה הזירה, של הנגדית

 את זהה באופן קוראים הגנרלים
 לצאת להוטים שניהם תמונת־הקרב.

 קרב המדינה, עתיד על הגרול לקרב
רעהו. על מהם אחד בניצחון שיתחיל

 בכלל להגיע צריכים הם לשם־כך
 של האיש מגן, דויד לעמרות״הקרב.

 מוועדת־המישנה מדליף בכנסת, שרון
 פרשת־פולארד, את החוקרת למודיעין,

 הצמרת, נחרץ. המדינית הצמרת שגורל
 שהיה ארנס, משה הפרופסור זה למשל,

שהת־ עצמו. וייצמן שר־הביטחון. פעם
)29 בעמוד (המשך
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