
ה הדלפה עוד כמו נראה זה מ ^  - ת
ו היה ה1 אך ר ד חנ ה־ ש ע מחובם מ
ול שרון לאריאל ביחס 'חמורים

שמיר. יצחק
 מחוץ שמתרחש ממה יותר אף

ו שרון את מדאיג החרות, לתנועת
 הם בתוכה. שקורה מה שמיר את

לט יוכלו לא שהם היטב יודעים
 להם יש תחליף. להם שאין עון

 וייצמן לעזר וייצמן. עזר — תחליף
בת מאוד רבים תומכים עדיין יש

 לשעת רק המחכים החרות, נועת
ולכ בחזרה להביאו כדי הכושר,

 להזכיר די בגין. על אותו פות
 לוי, דויד םגן־ראש-הממשלה את
 שר- את מרידוד, יעקב השר את

 סגן- את ציפורי, מרדכי התיקשורת
 הח״כים את קופמן, חיים שר־האוצר

 תומכיו שיטרית. ומאיר רייסר מיכה
ה בכל נמצאים וייצמן עזר של

החרות. בתנועת מחנות
ו שרון של מעיניהם נעלמה לא
 עצמו שווייצמן העובדה גם שמיר

שיח־ מהלך שום כה עד עשה לא

 ולא לירות, רוצה כשאני יורה אני
 אירה. שאני רוצה אחר כשמישהו

 לא מקוסטה־ריקה הזאת היריד, גם
 אלא הדלפתי, אני לא שלי. היתר,

 שימעון מר אל שצילצל מישהו
מהרדיו. שיפר

 השערות לך יש :הזה העולם
 היה במישרד־החוץ מי ? דלף זד, איד

ז בזה מעוניין
 בטוח לא בכלל אני וייצמן:

 מיברק זה ממישרד-החוץ. היה שזה
ל בקוסטה־ריקה מהשגריר שהלך
 למישרד־ה- רק לא אנשים, הרבה
 הרמתי משם, חזרתי כשאני חוץ.

 למג- (ד,מישנה בראון לחנן טלפון
 לו, לדווח כדי מישרד־החוץ) כ״ל

 הדו״ח צריך, לא לי: אמר והוא
 לפניו היה שזה כמו לפני. נמצא

 אתה אנשים. עוד לפני היה זד,
 תפוצה רשימת שיש יודע בוודאי
שד,הדל־ בטוח לא אני כזה, לדו״ח

אגלה. לא אני זה את :וייצמן
כ דו״חות של התפוצה רשימת

רח היא שגרירים, ששולחים אלה,
 אותם בגלל דווקא אולי למדי, בה

בתוכניו קשורים שאינם עניינים
 הפנים־ישראליות הפוליטיות תיו
 דובר ושעליהם וייצמן, עזר של

 הקוסטה־ריקאי. הנשיא עם בשיחתו
 נשלחים, הדו״ח של העתקים

 מישרד־ אל גם מגיעים והם
 ראש־הממש- מישרד ואל הביטחון

יצ המישרדים משלושת מאחד לה.
 נועדה היא המכוונת. ההדלפה אה

 יחזור שווייצמן אפשרות כל לסכל
החרות. לתנועת

הקט לעסקנים לומר נועדה היא
ב הבוחר הגוף את המהווים נים

ש בשעה החרות: תנועת מרכז
 שר־הביטחון, או שריה,חוץ אנחנו,

ל ובדאגה המדינה בהגנת עסוקים
עסוק שילטונו, ולהמשך ליכוד
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י פני {  כ- נראה זד, השטח לי
ל יכול אינו שאיש הדלפה /

 גם ואיש מדי, יותר ממנה הרוויח
כות של יומיים או יום יפסיד. לא

 השמועות ותו־לא. בעיתונים, רות
 להקים וייצמן עזר של כוונותיו על

 זמן מתרוצצות כבר מרכז מיפלגת
ה הצהרת על חזר הוא ואם רב, **

 קוסטה־ של הנשיא באוזני כוונות
מה? אז — הרחוקה ריקה

 בדו״ח שהועברו השיחה, פירטי
 כמה במשך גנוזים היו לירושלים,

 השישי ביום לפתע, ואז, שבועות.
 אל דרכם את מצאו הם השבוע,

שיפר. שימעון כתב-הרדיו
 וייצמן של כוונתו הודלפה מדוע
עכ דווקא חדשה מיפלגה להקים

 השבועות במהלך השתנה מה ? שיו
בינתיים? שחלפו

 מקורה, ההדלפה, של העיתוי אך
בחוד וייצמן עזר של והתנהגותו

 הכוונה על מצביעים האחרונים, שים
המדליף. של האמיתית
 דרכו את לחסום ביקש מישהו

החרות. לתנועת בחזרה וייצמן של
מה
? השתנה

* את לא — שבועות פסה פני ן
היה — שבוע לפני ולא מול, * י

\

 מילים: שתי בוד היא התשובה
ועדודהחקירה.

 שר- שמפגינים השאננות למרות
 ושר־החוץ שרון אריאל הביטחון

מ מאוד חוששים הם שמיר, יצחק
 בצברה הטבח של החקירה תוצאות

 שבועות, כמה ,לפני ובשאתילא.
רשיל המיכתבים שנשלחו קודם

 אחרת. הדברים ■נראו ״,9ה־ מת
 שיוסקו על-דעתם העלו לא הם אז

 היום המדיני. הדרג נגד מסקנות
נמצ שהם ולשמיר לשרון ברור
הכוונת. על אים

ה וייצמן, בחזרה. דרכו את סוס
מי אמר לא כיונה, בצימר ידוע

 מילחמודהלב- נגד מילה וחצי לה
 נגד אפילו דבר אמר לא הוא נון.

ובשאתילא. בצברה הנתעב הטבח
ב שהמילחמה יודע וייצמן

העס בקרב פופולארית היא לבנת
 ש- גם יודע הוא חרות. של קנים

 הגוף את המהווים אלה, עסקנים
מת אינם החרות, בתנועת הבוחר
לאח מדי רבה בחומרה ייחסים

 וב- בצברה לטבח הישראלית ריות
 לסגור מוכן אינו וייצמן שאתילא.

לחרות. בדרך הגשרים את
 אותו להחזיר עשוייה הזאת הדרך

 יותר מהר ולשילטון לעמדות־כוח
 ועזר אחרת, דרך מכל יותר וחזק

פו שאיפות בעל איש הוא וייצמן
 בקיסריה יושב כשהוא גם ליטיות,
סוכ או תעשייתית חברה ומנהל

 תלחץ, המפד״ל אם רכב. ליבוא נות
 ילחצו, והליברלים תלחץ, ותמ״י

יצטרך הוא ברירה. לבגין תהיה לא

חדשה מיפלגה להקים החלים לא וייצמן עזו
לליכוד לחזור להזמנה עדיין מחנה הוא כי
 סיפר הוא בוושינגטון. וייצמן עזר

 אותו שהזמין ידיד, שם פגש שהוא
המ בקוסטה־ריקה, פרטי לביקור

 במרכז־ היחידה הדמוקראטית דינה
פר היה שהביקור למרות אמריקה.

 לשגריר וייצמן עליו הודיע טי,
השגריר, מדינה. באותה הישראלי

 ב־ לוייצמן המתין תורג׳מן, דויד
הנר וככל הבירה, של נמל־התעופה

 ה־ של ביקורו על הודיע גם אה
 ריקה, קוסטה לנשיא שר־לשעבר

ה בעבר היה השגריר מונחאם.
ב המיזרח־התיכון לענייני יועץ'

 בוושינגטון, הישראלית שגרירות
 האורח וייצמן. של ותיק מכר והוא

 לשיחה השגריר את הזמין הפרטי יי
הנשיא. עם

 נגד דעת־קהל לעורר מנסים הם
 לומר מנסים הם ועדת־החקירה,

 מסעות ועורכים כרגיל״ ש״עסקים
 כותרות לאסוף כדי לחו״ל, תכופים

 רק זה כל אבל מעמדם. את ולחזק
 שרון חוששים. הם כמה עד מוכיח
 ב־ אירע מה יפה זוכרים ושמיר

 ועדת־אג- מסקנות פירסום עיקבות
 טיהרה ועדה שאותה למרות רנט,
 טי- דעת־הקהל המדיני. הדרג את

 מאיר גולדה ואת דיין אח אטאה
להב — דעת־הקהל השילטון. מן

 עלולה — הבוחרים מציבור דיל
 תנועת שותפי אותם. גם לטאטא
יו לא ובקואליציה בליכוד החרות

 הזאת, דעת־הקהל נגד לעמוד כלו
למימצאים ועדת־החקירה תגיע אם

 לצידו להתייצב לווייצמן, לקרוא
הליכוד. רשימת בראש

י פני *  כאילו נראה, השטח, לי
 מ- לבוא ההדלפה היתה חייבת

כך. זה אין למעשה, מישרד־החוץ.
 וייצמן עזר השבוע שקיים בשיחה

 מן התעלם לא הוא תזה העולם עם
כאן. שהועלו האפשרויות
 הגבת לא מדוע :חזה העולם

 הטבח על בלבנון? המילחמה על
 ובשאתילא? בצברה

שלי החיים כל תשמע, וייצמן:

ממישרד־החוץ. באה הזאת פה
 את הזמנת מדוע : הזה העולם

 שזה חשבת לא לשיחה? השגריר
כזאת? הדלפה צפוי,

 זרה, למדינה בא אני וייצסן:
 בתור גם אבל אזרח, בתור אמנם

 הנשיא, אותי מזמין שר-לשעבר.
 מי אחרת, השגריר. את הזמנתי אז

ש מה על חושבים היו מה יודע
שם. איתו דיברתי

די עוד מה על :הזה העולם
ברתם?

הע חדשה מיפלגה בהקמת וייצמן
 ה- מן הליכוד את להוריד לולה

שילטוך.
 שרון בדרכי

ידיין?
 וגם המיסתורי המדליף ך

■ אי הפוליטית במערכת אחרים י
 של מכוונותיו מדי יותר חוששים נם

ברא מיפלגת־מרכז להקים וייצמן
 סיפויים יש כזאת למיפלגה שותו.
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