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קובע: זה אינטרס
 לא שהיא, התקדמות שום תיתכן לא י•

 להסדר־ המילולי, במישור לא ואף בשטח
 על הירדנים, או הפלסטינים עם שלום
 עזה. רצועת או המערבית הגדה גורל

 חדשות, בחירות תחייב כזאת התקדמות כל
עולמו. את לאבדי רבין עלול שבהן

 מוסדות מחדש ועולים צפים בבחירות
 על פרועה תחרות בהן תיערך המיפלגה.

 רבין של מקומו רשימת־המועמדים. הרכב
ה נצחון מובטח. אינו הרשימה בראשות

 דבר כל — לכן בטוח. אינו כולו מערך
בחירות. על עדיף בעולם

 לבצע ניתן המצרית כחזית +
ה שהגדולה בתנאי נוספת, נסיגה
 עבה כשיככה עטופה תהיה מרה
 זה, כמיקרה הסוכר, סוכר. של

 גדול שינוי על מהודעות מורככ
 המצרים, כעמדת ככיכול, שחל,
ה לעמדתו המצרים נכנעו כאילו

וכו׳. רכין, של נוקשה

 מערכת־הביטחון. על אישית עין רבין
 ה־ ואת שר־הביטחון את מנטרל אריק

 ביחסי־עויינות נמצא הוא שעימם רמטכ״ל,
 איבה השבוע הפכה זו עויינות גלויים.
 שנשא הכרזה ברבים פורסמה כאשר גלוייה,

 סטודנטים, בפני שבועיים לפני הרמטכ״ל
 לתפקיד מוכשר אינו שאריק טען, בה

הרמטכ״ל.
פומבית, גור, למוטה הבטיח אומנם רבין

 הרמטכ״ל, לתפקיד מועמד אינו אריק כי
 !נועדה היא פוליטיקאי. של הבטחה זוהי אך

 גור, של המיידית התפטרותו את למנוע
 אי־ לפחות או משבר, ליצור עלולה שהיתר,

נעימות.
 ל- יועצו פתיר, דן כאמצעות •

 על להתגבר רבין מנסה ענייני־עיתונות׳
 אי־כישרונו — שלו העיקריות הבעיות אחת

 הצליח לא רבין ייחסי־הציבור. בשטח הגמור
 להשתפך האומללה מנטייתו להיגמל עדיין

 הגדושים משעממים, בנאומים ללא־הפסק
 גילה לאחרונה אד באנאליות. מליצות
 :למשל התיקשורת. לבעיות חדשה עירנות
 דילול- על הדרמתית ההודעה הפקעת
עצמו. לטובת פרם, מידי הכוחות

 הטיל זאכי, רחכעם כאמצעות #
 מוקדי־כוח שני על אישית מרות רבין

 המוסד — באי־תלותם הידועים מסוכנים,
 על וכן ושירות־הביטחון־הכללי, למודיעין

 הקיצונית התגובה גופי־הביון. ושאר אמ״ן
 בהתקפת- שיצאו השירותים, מצד המיידית

ב הבחינו שהם מוכיחה גאגדי, על מחץ
כזה. ממינוי להם הצפוייה סכנה

 יחליט אם מלאה. אינה עדיין הרשימה
ו כלכליים בעניינים גם להתעניין רבין

 פיהוק כדי עד אותו המשעממים חברתיים
 על שיפקח משלו, איש בוודאי ימנה —

אלה. עניינים
חו כמה תוף כי לשער ניתן
והתכצרות התכססות עם דשים,
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שי אחרי גם יימשכו ובוודאי הביקור, של
 לסאדאת. קל אינו זה דבר לארץ. רבין בת
 כלשהו, בהסדר רב עניין לו שיש ספק אין

 לנסיגת בהביאו מצרי, כניצחון שיתפרש
בסיני. צה״ל

 גדולה חזית התארגנה סאדאת מול אולם
 בהתקפת־ קדאפי מועמר פתח בלוב ויעילה.

 המוכר הבוגד, סאדאת על מוחצת תעמולה
 חשוב האמריקאי־ד,ציוני. לשטן נפשו את

ל ייטשו שהמצרים הסכנה נוכח יותר:
 מבלי הערבית, החזית את ארוכה תקופה
 האחרים, בגבולות צד,״ל לנסיגת להביא
 חזית מעין לגבש אל־אסד חאפז הצליח

 היא העיקרית שמטרתה סוריה־ירדן־אש״ף,
סאדאת. על ללחוץ

 להשיג סאדאת מוכרה כך משום
 הסורים, לטובת משהו מישראל

 רישמית לוותר יכול הוא ואין
 כד הדוחמה, מצב עד ולצמיתות

 ופי־ הגודן החזרת הוכטחו לא עוד
הפלסטינית. הכעייה תרון

 כל את ליישב נמרץ נסיון נעשה עתה
 הסדר ולהשיג האלה, השונים האינטרסים

 יעניק המצרים, את שיספק כלשהו קטן
 ליצחק ויאפשר לפורד־קיסינג׳ר, יוקרה
שילטונו. לביצור זמן״ ״להרוויח רבין

 החשש קשה. מלאכה זו הפעם שגם נראה
 הערבי העולם תגובת מפני סאדאת של
 של והחשש המצרית, הלוחמה הפסקת על

 הלוחמה הפסקת על ויתור שמא רבין
בי חונקים — מעמדו את יערער המצרית

ההסדר. סיכויי את ניהם
 מקום שאין שוב יסתבר אם

 תז■ אדה, בנסיכות חלקי להסדר
הס :הנושנה הברירה מחדש דקר
מילחמה. או — בז׳נכה כולד דר

 הסורי, במיגזר התקדמות תיתכן לא !•
 אינו רבץ יישובים. בו שאין במקום אלא

 אחד. יישוב אפילו לסלק כדי חזק די
 בגולן, .עיר להקמת נדחף הוא להיפך,
מ חלק הגולן היות על הכרזות מכריז

 מבחינה מטופשות שהן הכרזות — ישראל
לכך. כשמתכוונים אפילו טאקטית,

החגיגית בסעודה ורבץ פורד
זועפות פנים

 ראש■ במישרד יפעל שילטונו,
כ שימשוך שדם, צוות הממשלה

 בעוד — בארץ האמיתיים חוטים
ה בוויכוחים, תעסוק הממשלה

 במיזנון, דיבה את תסעד כנסת
והנאות. הטבות תהדק והמיפלגה

 ארצות־הברית, עם וממושך רציני מאבק
והנשק. הכסף צינורות את לסתום שימשיך

זמן להרזויזז
 בימי־השיא אף קיים היה לא כזה מצב

בן־גוריון. שילטון של

הניזניס דהקח
 לעמוד כדי דרושה, זו תמונה בנת ך■*

 חוץ בענייני רבץ של המדיניות על | |
וביטחון.

 בכד רבץ, של העיקרי המניע
שילטונו. ביצור הוא החלטותיו,

 עצמו: רבין לדעת הוא, הדבר פירוש
 מניעת מחיר, בכל מוקדמות בחירות מניעת

מו התקפה מניעת קואליציוניים, זעזועים
 כוח לה שיש היחידה האופוזיציה מצד חצת

הליכוד. ותעמולתי: פוליטי
 להעלות כלל יכול רבין אין כך משום

 ישראלית תוכנית־שלום לגבש דעתו על
 רחבת־ מדינית יוזמה לידיו ליטול כוללת,
בוועידת־ז׳נבה. בשמה ולהופיע ממדים

 של ביותר הטראגי הצד זהו
ושי אישיותו ביגלל :רבין פרשת
יש מאבדת רבץ, יצחק שד קוליו
 הטובה ההזדמנות את כיום ראל

 להגיע אי-פעם לה שהיתה כיותר
העו עם וכולל יסודי דהסכם־שלום

הערכי. לם
 לא מעולם הזרים, המומחים כל לדעת

 להגיע נוחה כה הזדמנות במרחב היתד,
 אש״ף סוריה, מצריים, עם סביר להסדר

לעץ. הנראה בעתיד ירדן, ואף
הז להחמיץ המדינה על נגזר
לדו בכייה לגרום ואולי זו, דמנות

 של המיקרי המיכנה ביגלל רות,
זו. בשעה השידטון

 של הפוליטית שהדמות מיקרה זה אין
ב ניצית־ימנית היא חבורת־יועצי־רבץ

 השיל- האינטרס את תואם הדבר עיקרה.
זו. בשעה רבץ של האישי טוני

 רבץ של עמדתו את הכתיב זה ל ך*
בארצות־הברית. במסעו ^

 גם לעצמו, הבטיח צאתו ערב
 על• ,מוחלט חופש־פעולה להלכה,

 שבה ממשלתית החלטה השגת ידי
מתפ רישמית הממשלה התפטרה

הלאו למדיניות כאחראית קידה
 ייפוי־ ,למעשה ניתן, לרבץ מית.
 עד העולה ככל לעשות כולל כוח

רוחו.
ל רבין הציע זה, בייפוי־כוח מצוייד

 דחיית כולל, הסדר כל דחיית : אמריקאים
 חסר-תוכן), מושב כינוס (או ועידת־ז׳נבה

 הקפאה והרצועה, הגדה במיגזר הקפאה
 חדש פורמאלי הסכם (או הסורי במיגזר

 מיני- נסיגה מהותי), דבר שום ישנה שלא
 מצרי ויתור תמורת המצרית בחזית מלית
 פתיחת מילולי), לפחות או (אמיתי, בולט

אמריקה-ישראל. והנשק !הכסף צינורות
 אי־שביעות את הסתיר לא פורד הנשיא

 לא מעולם אלה. מתנאים הקיצונית רצונו
 הבעוודפנים מסכי־הטלוויזיה על ניראו

 כמו ממלכתית סעודה בעת זועפות כה
 וקיסינג׳ר פורד אך פורד־רבץ. בארוחת
 למען כלשהי, להתקדמות הם גם זקוקים

 על לחשוב מסאדאת ביקשו ולכן יוקרתם,
 כוויתור להיראות העשוי כלשהו שינוי
לרבין. מיצרי

האחרון הרגע עד נמשכו אלה מאמצים

עירן מנכ״ל-מיועד
פקוחה עץ

 להרשות יכול רבין אין זמן באותו •
 לקרות יכולים שבה חדשה, מילחמה לעצמו
 האחרונה במילחמה בלתי־צפויים. דברים

 שנראה ודיין, גולדה של שילטונם אבד
ל עלול הבאה במילחמה ומבוצר. יציב

רבץ. של הטרי שילטונו התמוטט
לעצמו להרשות גם יכול רבין אין !•

השקטה ההפיכה


