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אשתו) <עם שרון אריק
7 הבא הרמטכ״ל

 פרס של לדעתם בניגוד שדון׳ את למנות
 יועץ־כללי של תואר לו העניק הוא וגור,

בילבד.
כש רביו יצא בו זה, עימות אחרי גם

 כעין נראתה דא העליונה, על ידו
 ענייני־ את ימוד שרבץ אפשרות
פירו לידיו. המדינה של הביטחון

 סילו* :אחד היה כזה צעד של שו
 שר־ מתפקיד פרס שימעון של קו

הביטחון.
 התאבדות של מעשה להיות עלול היה זה

 הסימנים, כל לפי שכן, רבין. מצד פוליטית
 מכהונתו פרס שמעון את להדיח ניסיון כל

 מיפלגת בתוך גלוי לקרע מיד גורם היה
 ולהתמו־ הקואליציה להתפוררות העבודה,

רבץ. של שילטונו טטות
ש שעה האחרונים, החודשים במרוצת

 הכלכלה במשברי עסוקה היתה המדינה
 מרחי־ תמורות התחוללו ו&דיניות־החוץ,

במדי הפנימי הפוליטי במערך קות־לכת
 כראש- מעמדו את וביצר ביסס רבין נה.

 איתן עצמו את מרגיש הוא כיום הממשלה.
 הפוליטיים המהלכים את לתכנן כדי למדי

שלו. הפנימיים
 ההולכת הסודית התוכנית זוהי

ושמט מאחורי־הקלעים ומתגבשת
האי כמיכנה הפיכה לחולל רתה

: במדינה השילטון צמרת של שי
 את לעצמו יטול רבץ יצחק •
 לכהונתו כנוסה שר-הכיטחון תיק

כראש-ממשלה.
 פרס שמעון של שהעברתו מנת על •

 מיועד כהדחה, תתפרש לא מתיק־הביטחון
 לכאורה שהוא תפקיד התוכנית, פי על לו,

 שר־הביט־ תפקיד כמקום יותר. בכיר
 כשר־ לכהן פרם לשמעון יוצע חון

תפקיד דאש-הממשלה. והסגן החוץ

תכו את האישיות, שאיפותיו את הולם זה
ותוכניותיו. נותיו

 ראש־הממשלה סגן של התואר הוספת
 אותו לפצות מיועדת שר־החוץ לתפקיד

 ברורה רשמית הכרה הענקת באמצעות
השילטוני. בדירוג 2 מיספר כאיש במעמדו

 לשמעון להעניק יהיה שניתן כדי ס
 ראש־ סגן תואר ואת מישרד־החוץ את פרם

מהאיש לקחתם רבץ יהיר! חייב הממשלה,
כדאש-הממשלה) רבין למען המיפלגה כמרכז וגלילי(בהצבעה אלון

? הסוכנות אל

הסדר-הכיניים) על בחתימה בטלוויזיה, מוטה <עם פרס
7 מישרד־החוץ אל

 את גם אלון. יגאל כעת: בהם המחזיק
 ומעמדו מתפקידו לסלק אי־אפשר אלון
למעלה. בעיטה באמצעות אלא

ויוע רבין של תוכניתם פי על
 התפקיד אלון ליגאל מיועד ציו,
היהו הסוכנות הנהלת יו״ר של

 פנחס לפטירתו עד כיהן בו התפקיד דית,
ספיר.
האמ את לספק כדי בו שיש תפקיד זהו

הפי תוך אלון יגאל של האישיות ביציות
כולו. היהודי בעולם מרכזית לדמות כתו

 אלה מהלכים יושלמו וכאשר אם •
 מתכוון פנימיים, וזעזועים משברים ללא

 מרחיקי־לכת שינויים לחולל רבין יצחק
 כין צה״ל, ובצמרת במערכת־הביטחון

 למנות רבין יצחק עשוי השאר
 כרמטכ״ל שרון אריאל האלוה את

 שרכ-אלוה אחרי צה״ל, של הבא
כהונתו. את יסיים גור מוטה
 אריק של החזרתו כי אמונה חדור רבץ

 דרוש, הדבר חיונית. היא לצה״ל שרון
 חדש דור לחינוך צה״ל, לשיקום לדעתו׳

 המחשבה ולריענון צבאית מנהיגות של
 שר־הכי־ הוא פרם עוד פל הצבאית.

 שרון כמינוי יכין יסתכן לא טחון
 כ־ פיקוחו תחת אולם כרמטכ״ל.

להת כזה מינוי יוכל שר־ביטחון
בצע.

במ עדיין היא התוכנית זה בשלב
אפי ספק ׳ובירורים. התגבשות של צב
מו אלון יגאל או פרס שמעון אם לו

 מקבל הוא אץ רבץ של כדרכו לה. דעים
ל חותר -אך ופסקניות, מהירות החלטות

ובעקביות. באיטיות מטרתו השגת
 הגיע רבין כי כבר, ברור כיום

לי חייב שהוא החלטית למסקנה

 כממשלה תיק־הכיטחון את טול
 ניסיון על מתבסס הוא זו בהחלטה לידיו.

 בכל כי לדעתו, שהוכיח, במדינה העבר
 ראש־ בידי היה לא שתיק־הביטחץ פעם

 ביטחוניים ומחדלים תקלות נוצרו הממשלה
 לבון שפנחס בעת היה כך ביותר. חמורים

 משה של בממשלתו כשר־הביטחון כיהן
 כיהן דיין כשמשה גם אירע וכך שרת,

אש לוי של באמשלותיהם כשר־הביטחון
 אירע הראשונה בפעם מאיר. וגולדה כול

 .1956 בשנת במצריים, המפורסם עסק־הביש
 של ההיסטורי המחדל אירע השניה בפעם
 כאלה, מצבים הישנות למנוע ניתן .1973
 תהיה לראש־הממשלה אם רק רבין, סבור

 וצה״ל. מערכת־הביטחון על ישירה שליטה
 בארצות גם משברים אירעו זה רקע על •

 צ׳רצ׳יל, וינסטון איים למשל, כך, אחרות.
 השנייה, מילחמת־העולם ממשברי באחד

 יטלו אם ראש־הממשלה מכהונת שיתפטר
 שהציעו כפי שר־הביטחון, כהונת את ממנו
ממבקריו. כמה

מתוסנדיס היויביס
 של מקורביו של הערכת־המצב פי ל

המת התנאים ונוצרים הולכים רבין 2
בצמרת. השקטה ההפיכה• לביצוע אימים

 כראש־ממשלה מעמדו את גיבש רבין
 מיפלגת של מעורער הבלתי וכמנהיגה
 בהצבעה זכה בו העצום הרוב העבודה.
 הם־ על העבודה מיפלגת במרכז האחרונה

 כל ללא למעשה איותו הותיר כם־הביניים,
 כראש־ממשלה מיפלגתו. בתוך אופוזיציה

בעז המדינה ענייני את רבין יצחק מנהל

מחבו המורכבת שלו, ממשלת־הצללים רת
תפ כל ללא אישיים, ונאמנים יועצים רת

 עסקן חלפון, יעקב כדוגמת רשמי, קיד
 המושך האיש שהוא מבאר־שבע העבודה
מאחורי־הקלעים. בחוטים

 נק- שלמה השבוע עליו שכתב בכתבה
ש חלפון, סיפר אחרונות, בידיעות דימון

 שרון. עם הדוקים יחסים מזמן מקיים הוא
 מאיר לגולדה לדבריו, חלפון, הציע כך
 מילחמת אחרי מייד ,1973 באוקטובר 29ב־

 תפקיד את לשרון למסור יום־הכיפודים,
ית לא ששרון בתנאי פיקודשזדרום, אלוף
 המחדל. רקע על מיפלגת־העבודה את קיף

 אלוף־פי- (מינוי זה שעניין טענה גולדה
הו בן ועל המיפלגה, בסמכות הוא קוד!)

(״ה מיפלגת־העבודה לצמרת הדיון עבר
 אך ההצעה, נתקבלה לא שם דאז). גוש״
 בה.* תמך רבץ יצחק

 רכין, שד מעמדו התחזקות מול
ו פרס שד מעמדם ונחלש הולך
 במיפלגה. והן בממשלה הן אלון,

ה בתפקידיהם מתוסכלים שניהם
וממורמרים. מאוכזבים ממשלתיים,

ב למעשה נכשל פרם שימעון
 העדר בשל כשר-הגיטחון. תפקידו

 רמט־ בידי שבוי הוא שלו הצבאי הניסיון
הגי כל את לו להעניק נאלץ שהוא כ״ל
 ניסה אותה מערבת־הביטחון צמרת בוי.
 ומתפו־ הולכת מחדש, ולבנות לרענן פרם
לידיו. מתחת ררת

שמ את לתמרן רבץ הצליח שני מצד
 עורף כל לו אין בה לעמדה פרס עון

 הסיר דיין, משה לבין בינו הקרע פוליטי.
 החרב איום את רבץ של ראשו מעל

הע ממיפלגת רפ״י פרישת של המרחפת
ש החדש למצב מודע פרס שמעון בודה.
 להסיר ישמח הוא ההערכה ולפי נוצר׳

 שר־הביטחון של האחריות את מעליו
 כשר־ ליו הצפוי והפירסום הכבוד תמורת

ראש־הממשלה. וכסגן חוץ
 יותר עוד ומתוסכל ממורמר אלון יגאל

 כי קיווה עוד בעבר אם פרם. משמעון
ב נלחם למענו תואר ראש־ממשלה, כסגן

 רבץ את לרשת עשוי הוא ציפורניו,
 לו שאין עתה לו ברור כראש־ממשלה,

 יצחק רוקן מאידך זה. בכיוון סיכוי כל
העיק מהתפקידים מישרד־החוץ את רבץ
 היחסים בהם: להתגדר רצה שאלון ריים

אי מדינות עם והקשר ארצות־הברית עם
 שכמו. על אלה משימות נטל רבץ רופה.

להח אלון יתעקש לא לעין הנראה פי על
 יז״ר מישרת דו תוצע אם בתיק־החוץ, זיק

הסוכנות. הנהלת
 בדתי מיכשוליס ייערמו לא אם

 אומנם דכין ויצחק בדרכו, צפויים
 יהיה תוכניתו, את לממש יצליח

 שילטון■ לביצור נוסו! צעד זה
כמדינה. שלו היחיד

 ארבעה כעבור פיטר דיין משה אולם *
 אלוף־ מתפקיד גונן שמואל את בילבד ימים

ההש את מחזקים זזלפון וגילויי הפיקוד,
 בפני להתרפס כדי זאת עשה שדיין ערה

 כי ייתכן תדרך•, את בפניו ולפנות שרון
 החזיק בו זה, תפקיד על עין שם שרון

 לתפקיד כקרש־קפיצה המילחמות, שתי בין
הרמטכ״ל.
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