
אריק עם בגין
הדוק בתיאום

 את עצמו מעל להסיר בגין מבקש טרור״.
 המוטל אלה. ■נושאים של העצים העימס

 ולהתפנות ראש־הממשלה. כתפי על כיום
מדיניים. לעניינים יותר

 ועזר אריק הצדדים, ששני לומר קשה
 זו מהצעתו ביותר מאושרים היו גם־יחד,

 זכות לו איו כי שהבין אריק, בגין. של
 מעדיף היה שר־הביטחון, לתפקיד לטעון

פולי מפעילות לפרוש מהכנסת, להתפטר
 שר־הביט־ תחת כרמטכ״ל ולהתמנות טית
 של זו כוונתו על רמזים וייצמן. עזר חון

 אחרי מייד וייצמן של לעברו נשלחו אריק
 מכל־וכל. הרעיון את דחה עזר הבחירות.

 כרמטכ״ל,״ אריק יתמנה המתה גופתי ״על
עזר. אמר

ש מעדיף היה וייצמן עזר :יתר־על־כן
 בענייני עיסוק מכל לחלוטין יורחק אריק

 ל- להעניק שהציע הוא זה היד, ביטחון,
 דחה בגין שר־החקלאות. תפקיד את אריק

 שהוא הבהיר הוא הסף. על הרעיון את
הביט בענייני קשור אריק את לראות רוצה

 במיסגרת שנוצרו, הנסיבות ולאור חון
בתוך ממשרד־הביטחון, הרחק מוגדרת,

ראש־ד,ממשלה. מישרד
 וייצמן של העמוקים חששותיו למרות

ליוז בגלוי להתנגד יכול לא הוא משרון,
בגין. של זו מה

 ב־ יחדיו ואריק עזר שירתו רבות שנים
ה ובחיים זו, בתקופה צר,״ל. של מטכ״ל

 לאחריה, שניהם, קפצו שאליהם פוליטיים
קט לא ומתיחות יריבות ביניהם נוצרו

 כ״חומצה, אריק את להגדיר נהג עזר נות.
 תצרוב היא אותה שמניחים מקום שבכל

 אריק, מתחתיה.״ שמונח מה את ותשרוף
 וייצמן של בהבנתו לזלזל נהג זאת, לעומת

 של מתחומו החורגים צבאיים בנושאים
חיל־ד,אוויר.

 לפני ביניהם היריבות הגיעה לשיאה
להת עמד רבץ שיצחק בעת שנים, שלוש
 את אז פירסם עזר כראש־הממשלה. מנות

 ספק שהטיל המפורסם, וייצמך ״מיסמד
 יצחק של והפסיכולוגי הבריאותי בכושרו

 נחלץ אריק כראש־ממשלה. לתפקד רבץ
 ובגלוי בפומבי הפריך ברבין, לתמוך אז
רבץ. נגד וייצמן של טענותיו את

 רד ״האלופים או — ״האחים־האוייבים״
 ששירתו בעת אותם שכינו כפי — יריבים״

 באורח תמיד מעורבים היו הכללי, במטה
 עתה, בצה״ל. הגנראלים״ ב״מילחמות פעיל

ב צמודים שרי־ביטחון כשני מינויים עם
יפת שהם סכנה נוצרת בגין, של ממשלתו

 הדראמה במיסגרת שרים״, ב״מילחמת חו
היהודים. מילחמות של הבלתי-פוסקת

 היה לעין, הנראה האידיאלי הפתרון
 כ־ שרון של למינויו וייצמן הסכים אילו

לו. הכפוף רמטכ״ל,
■ ■ ■ י

 נכונותו את מסתיר איגד שרון ריק
בממש לו המוצע התפקיד על לוותר

 כי טוען, הוא הרמטכ״ל. תפקיד לטובת לה,
 ״אני זה. בעניין עמדתו את שינה לא

 באוזני באחרונה טען בצבא,״ להיות צריך
 מילחמת מאז זאת טוען ״אני מקורביו.

 אני כך — שביכולתי משום יום-הכיםורים,
 סכנת מפני להרתעה לתרום — מרגיש

 המאיים הצבא בשומן ולקצץ מילחמה,
 אני אם איננה השאלה שריריו. את לחנוק
 ומהרו״ לחזור, צריך אני לחזור. רוצה

הבהיר, כך להמתין, מוכן אפילו אריק
תעלה, גור מוטה של החלפתו ששאלת עד

וייצמן עם כגץ
לאדריכל־הניצחון פרס

 כמוני.״ ממש נוהג הוא — זאת
ש אחרי בכך. הסתפק לא שוייצמן אלא

 ל- אריק של שובו לפני הדלת את נעל
 להצר מאמצים עושה שהוא נראה צר,״ל,

 במיסגרת שרון של העתידים צעדיו את
דאש־ז־,ממשלה. במישרד תפקידיו

ל שדאגו וייצמן של אנשיו אלה היו
 מישרד־ ״מקים בגין כאילו ולהדליף הפיץ

 המייועד תפקידו כאילו או נוסף״, ביטחון
 שהדבר הסבירו הם מתוכן. ריק אריק של

 בלתי־פוס־ ולהתנגשויות לכפילויות יביא
 ראש מישרד לבין מישרד־הביטחון בין קות

 לפני עוד עזר, מתח במקביל הממשלה.
 ביקורת כשר־הביטחון, רישמית שהתמנה

 ב־ בכירים קצינים באוזני שרון אריק על
או ועודד שירותי־הביטחון, ואנשי צה״ל

 שהוצע המינוי מן רוח״ ״מורת להפגין תם
בגין. על־ידי לו

 להסתפק אלא לאריק נותר לא זה במצב
 יוכל בו אשר בגין, לו שהציע בתפקיד
 לוודאי קרוב לפעילות. נרחב כר למצוא

 שרי-הביטחון, שני בין חיכוכים שייווצרו
וד,מוגד הכימעט־מוחלטת ההפרדה למרות

 בתחומי להציב ראש־הממשלה שינסה רת
 מסתבר, כך שרון, לאריק שכן פעילותם.

 נושאים לגבי מרחיקות־לכת תוכניות יש
לידיו. לקבל עומד שהוא

 שעלול הזעזועים מפני היום כבר חרדים
אריק. מתכנן אותו ה״ניעור״ לגרום
 בעובדה מתנחמים הליכוד אנשי אבל
בממש לקום עלול ולאריק שלעזר אחת,

 בעבר כבר דיין. משה — משותף יריב לה
 שהיריבות לא־פעם, ואריק עזר הוכיחו
 אוייב מולם שקם ברגע נפסקת ביניהם

ה את לשכוח אז מסוגלים הם משותף.
ה כנגד ברית ולכרות ביניהם, מחלוקות

ההדדי. יריב
 את לראות מוכנים אריק, ולא עזר, לא
ה — ממשלת־ישראל כראש דיין משה

 למישרד־ ,למעשה הובא, שלשמה מטרה
 לכך. מאד טובה סיבה יש לוייצמן החוץ.

 שניים כמיספר כיום, עצמו, את רואה הוא
 של מקומו את לרשת וכמייועד בליכוד,

 יוכל לא זה אם הממשלה בראש בגין
 לא וייצמן תפקידו. את למלא להמשיך

 זה, בתפקיד לכהן לדיין להניח מוכן יהיה
 טס על הממשלה ראשות את לו ולהגיש

כסף. של
ה התבטא יקצור?!״ והוא אזרע ״אני
 בעצמו הופתע כיצד כשסיפר וייצמן, שבוע
 בגין שהציע התפקיד על לו נידע כאשר
לדיין.

ממש בתוך דיין שמהווה שהאיום ייתכן
 לגבי והן וייצמן לגבי הן בגין, מנחם לת

 ביניהם, מאבק פריצת שימנע הוא שרץ,
 שיתוף״פעו־ של ברית לכרות אותם ויביא

נגדו. לה

הפרק. על ספורים, חודשים תוך
ה פרם, שימעון הנוכחי, שר־הביטחץ

 בבחירות, תבוסתו מאז ומדוכדך ממורמר
 על שמע כאשר בליגלוג, השבוע העיר

 של והבלתי־מתפשרת הנמרצת התנגדותו
 ״מעניין, :כרמטכ״ל אריק של למינוי וייצמן

 שאיני על עזר אותי ביקר בעבר פעם ׳שלא
 שאיני ועל כרמטכ״ל אריק את ממנה

לעשות כשבסמכותו עכשיו, לצבא. מחזירו

ואריק וייצמן עם ידין
המשותף האוייב נגד


