
להיפך לגמר■ שותקות.
 מהם אחר כל של מצבו מה ובמדינה? כולה
כיום?

 שמיר־ במחנה דור־העתיד על כשמדברים
 ״דילוג של לאפשרות רבים מתייחסים ארנס,
 לדור־ היישר משמיר השילטון העברת דור":

 אר־ ברשות קצרה תקופת־מעבר או הנסיכים,
האמיתי. הקרב ייעדר שאחריה נס,

 ארבעה כיום קיימים בליכוד בדור־הצעיר
הממ ראש־ לתפקיד פוטנציאליים מועמדים

החז כמועמדים כיום הנראים השניים שלה.
 מרידוד דן שר־המישפטים הם ביותר קים

נתניהו. בנימין וסגן־שר־החוץ
 מאחורי ביניהם, נערכת אלו בימים ממש
בנסיר• נסיר מילחמת הקלעים,

 ויש ראש־הממשלה, מטפח מרידור דן את
 העניינים על בהתייעצויות רבה השפעה לו

 משה שר־החוץ מטפח נתניהו את המדיניים.
 שר־החוץ, על השפעה גם יש למרידור ארנס.

 של יועצו שהוא מרידור, סלי אחיו, באמצעות
אמס.

 להספיד מיהרו רבים ופרשנים עיתונאים
 חברי־ בעיני חלף שזוהרו טענו נתניהו. את

 מלשכו־ בעיקר יצאו הללו ההערכות המרכז.
ומילוא. אולמרט מרידור, השרים של תיהס

 על חמור כמו עובד שנתניהו היא האמת
 חברי־ מפתיע הוא חברי־המרכז. קהל־היעד:

 מאגר־ לו הכינו פעיליו ב״ביקורי־בית". מרכז
חברי־המרכז. על אדיר נתונים

 בהכנת ימים שלושה עבדו ותומכיו נתניהו
 לחברי־המרכז. טובות" ״שנות של מישלוח

הקד נשאה הללו הגלויות 2600מ־ אחת כל
(!)אישית שה

 קשיש חבר־מרכז להדהים יודע נתניהו
 לשישה רק הידוע שלו, הפרטי בשם־החיבה

להפ או ביותר, הטובים מחבריו לשיבעה או
שלהם. בימי־ההולדת חברי־מרכז תיע

בעי אדירה השפעה יש האישית״ ל״שיטה
חברי־מרכז. 2600 של דן

 דויד חבר־הכנסת גם עובד דומה בצורה
 שיטות־פעולה על פחות מסתמך מרידור מגן.

 חברי־ את מזניח אינו הוא גם כי אם כאלה,
בשמחותיהם. להופיע ומרבה המרכז

לשמיר, קירבתו על יותר מסתמך מרידור
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השבוע בכנם־החשקנים ושרון לוי מודעי,
חלושות סחיאוודכפ״ם

 שמיר־ארנס, במחנה העתידיות בהתפתחויות
 כמועמדים עדיין נתפסים אינם כי אם

לראשות־הממשלה.
 כשפניו באחרונה מסתובב מילוא ,,רוני
 ערב ממקורביו. אחד השבוע אמר באדמה,״
 לפני בליכוד, לכנסת הפנימיות הבחירות

 מועמדים לשלושה משותף מטה היה שנה,
 חבר־ עצמו, מילוא רוני". ״מחנה אז שכונו

 צעירי־חרות ויושב־ראש איתן מיכאל הכנסת
 שלושתם רצון. מיכאל לכנסת, נכנס שלא

 צעירי־חרות. באירגון דור, אחר דור צמחו,
שניהם. את טיפח מילוא

מי של החרש במישרדו תפקיד קיבל שלא
 למחנה־ פומבית הוא אף הצטרף לוא,

הכנס. את הינחה ואף החישוקים,
 הפרטי המחנון ראשי שני ללא נותר מילוא

 סובל גם הוא שמיר־ארנס. מחנה בתור שלו
 ומרידור, אולמרט כמו שותף, שאינו מכך

שמיר. אצל המדיניות להתייעצויות
 המיפלג־ ה״זרוע את למעשה מהווה הוא

 את העושה שמיר־ארנס, מחנה של תית"
 למרות במיפלגה. המלוכלכות ,המילחמות

 יכולים בגין ובני אולמרט מרידור, אין הכל,
התנועה. על בלעדיו להשתלט

 מסודר באופן עליהם ולהסתער יעדים
ומתוכנן.

 שרים רק בעבר מילאו הזה התפקיד את
 ,1981ב־ שרון ,1977ב־ וייצמן (עזר בכירים

 מגן יצליח אם ).1988ב־ ארנס ,1984ב־ לוי
 מיקפצה עבורו זו תהיה — זה בתפקיד לזכות

 ליותר גם אולי אלא הבאה, לממשלה רק לא
מזה.

 הנסיכים. בני־דורו למגן: מפריע אחד דבר
 מילוא, אך ארנס. משה על־ידי מטופח מגן

 שיצבור מעוניינים אינם ואולמרט מרידוד
למינויו. מתנגדים הם כוח־יתר.

ב ר ק ן אינו האמיתי ה בי
מחוה בתוך אלא המחוות,
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 אולמרט של בו ותמיכתם ״המדינית" תדמיתו
בגין. ובני

 הכינוי את במצודה מפיצים נתניהו תומכי
 נתניהו של ויריביו השמאלן״, ״דן המתחרז
 של דימוי לו ובונים שערה מילחמה מחזירים

נפוח". ״בלון
 מילוא ממרידור, פחות ״שרוף" נתניהו
 הניצים ובין ולוי, שרון במחנות ואולמרט

הירו במאבק שלו עמדת־הזינוק במיפלגה.
מצויינת. תהיה טעויות, יעשה לא אם שה,

 ״מיני־ לו יש כבר שלמעשה אחר, מועמד
 הוא קצב. משה השר הוא עצמאי, מחנה"

 כרגע וזוהי המדיניים, לעניינים מקורב אינו
 של גדוד כבר לו יש אך המרכזית, בעייתו
במרכז. תומכים

 הוא אך ביותר, שקט הוא הרביעי המועמד
 הוא ניסים. משה השר זהו להפתיע. עשוי

 חברי־המרכז(הרבים) מתמיכת ונהנה דתי, גם
 הצפוי הצירוף ספרדי. גם הוא המסורתיים.

 אותו יעמיד למרכז־הליכוד ליברלים 600 של
 בגין בני ח״כ גם במרכז. אדיר מחנה בראש
 מועמד להיות מסויים, דברים במצב עשוי,

מוסכם.
מרכזי תפקיד יש נוספים לשניים

 שמיר־ מחנה את נטש ידוע, נץ איתן, ח״כ
 והצטרף המדינית, התוכנית בעיקבות ארנס

 לוי דויד עם התנצח כשמילוא לחשקנים,
שהת החדשה, לשנה הכוסית הרמת בטכס
שו ״מנהיג שוטה" במצזדדו־זאב(״שרת קיים
כך על הזועם רצון, ללוי. כף איתן מחא טה")

בהתפתחו דמות־מפתח הוא מגן דויד גם
 תיקוו־ על למעשה שוויתר אחרי הבאות. יות
 הוא הנוכחית, בקדנציה כשר להתמנות תיו

 מטה־ יושב־ראש תפקיד את לקבל חותר
 הבאות בבחירות הליכוד של הבחירות
לסמן הנוהג מגן, של הבא היעד זהו לכנסת.

 גם תהיה בתפקיד לזכות מגן של יכולתו
פוליטי מגן, שמיר־ארנס. מחנה של המיבחן

 גם הוא מצויין, ואיש־אירגון וכוחני פיקח קאי
 לאר־ בא הוא חברי־המרכז. בין מאוד פופולרי

 מאוד חשוב נכס הוא ממחנה־שרון. ישר נס
 שמיר־ למחנה לחדור הצלחתו ארנס. עבור
 להשתלטותו אינדיקציה תהיה בעתיד ארנס

 קליטת כדי תוך הליכוד, על זה מחנה של
 יעקב עלי, עובדיה עממיים(מגן, יותר כוחות
 המחנה לשולי מגן של דחיקתו ועוד). שמאי

 של כוחו מיגבלות את תסמן הנסיכים על־ידי
 השולט אריסטוקרטי מחנה בעתיד: זה מחנה

 המאויים מצומצם וברוב רב, בקושי בתנועה
פופוליסטיים. כוחות על־ידי הזמן כל

הש אמר שמיר־ארנס במחנה מרכזי פעיל
 משה(ארנס), את צריך זאת שבכל ״נראה בוע:

 לדור־ ישיר מעבר בתקופת־מעבר. לפחות
 בתוך חרשה במילחמת־עולם יפתח הנסיכים

 מרידור, מילוא, ניסים, קצב, מגן, בין המחנה
בי לעבור קודם־כל צריכים הם ונתניהו. בגין

 מחלקים שהם לפני משותף." כור־היתוך חד
 כור־ את לעבור צריכים גם הם השלל, את

 יהיה לא וזה ושרון. לוי עם הקרב של ההיתוך
בבוקר. יום־שבת של טיול
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