
 דיניץ, שימחה ראש־הממשלה; לישכת מנהל מיזרחי, אלי לימין: משמאל יושבים
 ראש־ של יועץ־העיחונות במרכז), (ממושקף פתיר דן בוושינגטון; ישראל שגריר
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הערוכים השולחנות סביב לראות, ניתן בתמונה בוושינגטון. בבית־הלבן ראש־הממשלה

 ראש־המנד בין האישית יריבות ך*
 שר־הביטחון לבין רבין יצחק שלח 1 1

 סוד. בגדר מעולם היתה לא פרם, שמעון
 יצחק גבר מאז טבעית. גם היתד. היא

 פרס, על מיפלגת־העבודה במרכז רבץ
 המיפלגה מועמד בחירת על בהצבעה

 למתחרים שניהם הפכו לראשות־הממשלה,
אחד. במירוץ
 פרם שמעון אבל בזינוק. זכה רבץ
 זכה רבץ בעקבותיו. צמוד לרוץ המשיך
להמ המשיך פרם אבל הראשון. בסיבוב

 ניסה אף מירוץ כדי תוך בפינה. לו תין
לד או רגל״, לו ל״שים אותו, להמעיד

חייב. נשאר לא ורבץ ושם. פה אותו חוף
 שניהם את שאילצה היא המציאות רק

מהם אחד כל זה. בצד זה כצוות, לעבוד

ושי פגישות של ארוכה סידרה אחרי
 שראש־הממשלה אחרי בוושינגטון, חות
 אחרי קצר וזמן הקונגרס בפני נאום נשא

 של השאלות מטר מול לעמוד שנאלץ
 במועדון־העיתד גדולה עיתונאים סוללת

 ניאות רבין יצחק בוושינגטון. נות־הלאומי
המסק הישראליים לעיתונאים לדווח אז

 נשיא עם שיחותיו על מסעו, את רים
שלו. ושר־החוץ ארצות־הברית

ה של לשאלותיהם להשיב בהסכימו
 רבץ עימם היתנה הישראליים, כתבים

 אבל לציטוט, הם ״הדברים מפורש: תנאי
רש יהיו העיתונאים כלומר, לייחום.״ לא

 שישמעו הדברים תוכן על לדווח אים
 אותם לייחס להם אסור אבל בפגישה,

שמעו כאילו לכתוב או לראש־הממשלה
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הסיאמ״ם התאומים
הדימיון שבשל עירן עמוס משרדו

 פורד, ג׳ראלד עם שיחתו בעת רבץ יצחק
 ומנכ״ל דיניץ שימחה השגריר כשלימינו

הסיאמייס״. ״התאומים בכינוי זכו ביניהם

ח1111י111ו1
 בדיוק שכן צפרדע. לבלוע בכך נאלץ

 כי פרם שמעון סבור בה מידה יאותה
 כראש־מפד לתפקידו, מתאים אינו רבץ
 לא־ הוא שפרס רבין מאמין כך שלה,
 כהונתו ועצם כשר־ביטחון מוחלט יוצלח

 שיש מחושב, סיכון אלא אינה זה בתפקיד
באין־ברירה. עימו להשלים

 בחיים לגיטימית היא זו מעין יריבות
 הצדדים שני שומרים עוד כל הפוליטיים,

 הפר שעבר בשבוע המישחק. כללי על
 שמכנים מה עשה הוא הכללים. את רבץ

ה את ״שברו בישראל הילדים בלשון
 מכך כתוצאה משחקים.״ ולא — כלים
 בצוות לאיחוי ניתן בלתי לקרע גרם הוא

 את ונתן במדינה השילטון של המוביל
בהת פרס לבין בינו גלוי לעימות האות

ראשות־הממשלה. על מודדות
שהו רבץ, של התפרצותו אם ספק
 החמור, הפנימי המאבק את לפומבי ציאה

 היתה פרם, לבין בינו זמן מזה הנטוש
 לנכון יותר קרוב ומתוכננת. יזומה אומנם
 ספונטאנית התפרצות זו שהיתה להניח,
 הבין ולא תוצאותיה את חזה לא שרבץ

שלה. התהודה היקף את
שעבר, בשבוע החמישי ביום זה היה

 יהיה שאפשר כדי מפיו. הדברים את
 הוסכם כלשהו, למקור הדברים את לייחס

בכיר״. ״מקור של הקיסינג׳רי הנוסח על
 את שהמציא קיסינג׳ר הגרי זה היה
 בכיר ״פקיד או בכיר״ ״מקור של הנוסח

להד שרצה עת כל שר־החוץ,״ בפמליית
 על ליטול מבלי לעיתונות, מידע ליף

ש ההתחייבות או האחריות את עצמו
הדברים. באמירת
 שיטת של והתועלתי המוסרי אופיר.

עוב אבל במחלוקת. שנוי זו מעין דיווח
 יצחק בחר בה הדרך שזוהי היא דה

 בישראל, לעם שיחותיו על לדווח רבץ
בוושינג הישראליים הכתבים באמצעות

טון.
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 מתוח היה רבין יצחק כי ספק ין ^
! הדי פי על התידרוך. בשעת מאוד \

 חוסר־סב- של סימנים הראה הוא ווחים
איבה גילה בסימונו, תוקפני היה לנות,

)28 בעמוד (המשך
ת והיועצים הגנו

עמוס של ראשו מציץ כשמאחוריה

 בעת בזר־פרחיס) מחזיקה (במרכז, רבץ לאה
 בוושינגטון, הבית־הלבן בחצר קבלת־הפניס

פתיר. ודן פורן אפרים נראים מימין עירן.
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