
גדיליה? ממלחמת לקח ההסיק בויאט־נאם:ואייתו? תחום נקבע שם האם בנהלל: ו״ן
 לבקר החזית, את לחצות יכלה עצמה הכבושה שהאוכלוסיה

ולחזור? אוייבת בארץ
שה אי-פעם קרה האם מכל: חשוב ואולי

 עם חופשי באופן לסחור המשיך הכבוש שטח
חו כשהמשאיות האוייב, כידי שנשאר השטח

הפגזים? במסלול בימעט הקווים את צות
 היה למיניהם מישטרי־כיבוש על ספרים שקרא אדם כל
אפשרי!׳•׳ איננו ״זה פסקני: באופן קובע

 בוהו זה ספרים. קורא אינו דיין משה אכל
חולשתו. וזו

 ב־ נתקל כשהוא אחרים. של מניסיונם מושפע הוא אין
 הוא אין בעולם), עתיקה אך בשבילו, (,חדשה חדשה בעייה
 הוא בכלל. שואל הוא אין לפני?״ אחרים עשו ״מה שואל:
 של המיוחדות הנסיבות על־סמך שלו, הגיונו לפי מחליט

מפתיעות. כה הן החלטותיו כן ועל — המיקרה
כ הפופולארי הישראלי הוא דיין :התוצאה

 לו: הקוראים יש המוחזקים. בשטחים יותר
 ״השליט :נכו ומאחורי הגדה". של ״השולטאן

במרחב״. ביותר הפיקח הערבי
 איש ״הוא כנען: חמדי שכם, עיריית ראש עליו אומר

 יגרום אם אפילו בליבו, אשר ואת האמת את אומר אמיץ,
 כנען מבטיח.״ הוא אשר את מקיים הוא עצמו. לו אי־נעימות

דיין״. ״חמדי בשם עירו, מבני כמה בפי עתה, נקרא זה
 אל־ג׳עברי: עלי מוחמד השייך חברון, עיריית ראש אומר

דיברתו.״ על לסמוך ואפשר אמיץ, איש ״הוא
 אשר את אומר אינו לעולם כי יודע, דיין את שמכיר מי

למדי. מיקרי הוא לאמת יחסו וכי בליבו,
 להתאים מהצלחתו להתפעל יש לבן דווקא

כ הנאור השליט לתמונת בדיוק עצמו את
 נדיב, מנצח, חזק, שליט - הערבי פולקלור

ומקייס-הבטחות. דובר-אמת

תודה לו חייבים מה על
 על תודה דיין למשה חייב ישראל עם כי סבור ני ^

אלה. חודשים עשרה במשך השטחים כמושל פעולתו
 כמדינה הקיים במישטר אין כי סבור גם אני
 בדרך זה תפקיד למלא מסוגל שהיה אדם

יותר. טובה
 בישראל מדעת־הקהל גמורה התעלמות תוך זאת עשה הוא

 העושה ואוזילית, צעקנית דעת־קהל מאותה לפחות או —
 שיבח כאשר נידהמה זו ושות׳. אשכול על עמוק כה רושם
 שסירב בבית־לחם, השופט את הכנסת, דוכן מעל דיין,
 החוק על בהסתמכו בפניו, להופיע ישראלי לעורך־דין לתת

למיניהם, הפסיכו־פאתים של פיהם את סתם דיין הירדני.

 מעל שוב כשקבע, — הוצאות־להורג על בלילות החולמים
לבטחון־המדינה. יזיקו עונשי־מוות כי דוכן־הכנסת,

ה יעילות את למינימום עד צימצם זה כל
 נוצרה אילו אלה. בשטחים הפועלות מחתרות
 אילו ומרירות, שינאה של אווירה בשטחים

 להם ניתנו אילו לגיהינום, התושבים חיי הפכו
 אין - עולי־גרדום בדמות לאומיים גיבורים

 חמור עתה כבר היה הבטחוני המצב בי ספק
יותר. לאין־שיעור

 לא ברורה. שיטה משום נבעה לא דיין של גישתו א־לם
 פעם לא בבוקר. שעשה מכפי ההיפך את בערב עשה פעם

רעותה. את שלו אחת החלטה סתרה
הפלס המנהיגות את לחזק דיין מקפיד מעשיו בכל למשל:

 מתונה שהיא הפטריארכלית, המסורתית, הקיימת, טינית
 השתלטות בפני מחסום ספק, בלי בה, רואה הוא וזהירה.
 ביותר והאחראיים המתונים האישים אחד וחבלניו. אג־פתח
 השפעה בעל נוצרי נכבד עטאללה, אנטון היה זו בהנהגה
הארץ. מן דיין הגלה אותו דווקא עצומה.

 משא־ומתן לנהל לעמאן נשלח ירושלמי, שהוא (עטאללה,
 חוסיין. למלך אמונים נשבע שם הבאנקים. פתיחת בעניין

 לסינאט נבחר עטאללה כי דיין ידע אותו, כששלח אבל
 נתן מדוע כן, אם זו. שבועה להישבע יצטרך וכי הירדני,

 לחזור? לו נתן לא מדוע אותו, ששלח ואחרי י׳נסוע? לו
לשבועה?) היתד, חשיבות איזו

והיפוכו. דבר
 ה־ בירושלים בית לפוצץ החליט עצמו דיין אחר: משל

 כמאל היהודי־למחצה, אל־פתח איש אוחו גר בו מיזרחית,
 בכלל שבעלי־הבית מפני בלתי־צודק, היה המעשה אל־נימר.

 הוא הערבי. בציבור רבה למרירות גרם והוא — בארץ אינם
״הרתעה״. לצורכי נועד

 אחד אל־חוסייני, עבד־אל־קאדר פייסל נידון שבוע באותו
 זה יחם מאסר. של אחת לשנה אירגוני־המחתרת, מראשי
 היה פלסטיני, לאומי לגיבור שנחשב מי של בנו לפייסל,

 הבית פיצוץ ואילו מרתיע. לא אך — נבון ביותר. נבון
נבון. לא אבל — מרתיע היה

שבוע. כאותו והיפוכו דבר
 שיטה פיצוץ־הבתים, שיטת בודדים. מיקרים אלה אין
 שילטון־ מעשי שאר כל את הנוגדת כמוה, מאין גרועה

 גירוש־העסקנים, שיטת גם נמשכת נמשכת. הדייני, הכיבוש
זקו שהם הפלסטיניים האישים את ישראל לאויבי המספקת

לאפ שמטרתו בגדה, הליבראלי המישטר ולעומת להם. קים
 הונהג מירביים, וברווחה בנוחיות לחיות לאוכלוסיה שר

האוכלוסיה. את להזיז במטרה ברצועת־עזה, הפוך מישטר
 בל־ מוח של מובהקים סימנים הם אלה כל

קבוע. היגיון על-פי פועל שאינו תי-שיטתי,
 כמושל דיין פעולת של העיקרית המיגבלה זוהי לא אולם

הוא הכללי המאזן השליליים, המעשים כל עם השטחים.

מפתיעה. היא כה עד והצלחתו ביותר, חיובי עדיין
 צמודה היא שאין היא העיקרית המיגבלה

חיובית. מטרה לשום
 בטחונית, הידרדרות למנוע בא ליבראלי מישטר־כיבוש

 הוא האזרחית. האוכלוסיה תמיכת את מאנשי־הטרור למנוע
שאפשר. כמה עד הסטאטוס־קוו, על לשמור בא

 הוא ואין חדש, מצב יוצר הוא אין אך
ימים. לאורך הקיים המצב על לשמור יבול

מדיני פיתרון דרוש
ה בשטחים לשקט גרמה בלבד דיין של תכונתו א ן■
 התבוסה של ההלם אחרים: תנאים עליה נוספו מוחזקים. /

 להחלטות ההמתנה אי־ודאות, של הכללית האווירה הערבית,
 אלה כל ומוסקבה. וזשינגטון ועמאן, קאהיר של האפשריות

זמניים. גורמים הם
 מישטרי־הכיבוש גם כי יודע היה ספרים, דיין קרא אילו

 התקוממות למנוע הצליחו לא בהיסטוריה ביותר הליבראליים
 בספרד נולד מלחמה־זעירה, ״גריליהן׳, המונח זמן. לאורך

 צבא־נאפוליון. של הכיבוש בימי ,19ה־ המאה ראשית של
ב סושה. המארשל אז היה ביותר המוצלח הצבאי המושל

 לאסון, וגרמו חזקה יד של מישטר שהנהיגו לעמיתיו, ניגוד
המח את החליש על־ידי־כך ליבראלי. מישטר סושה הנהיג
הוא. גם ניכשל לבסוף אך התגברותה. את ועיכב תרת

זמני. הוא כשטחים השקט בי ספק אין
 וש־ ,הערבי בעולם מרכזי גורם שהפכו אל־פתח, פעולות
 על גם יקרינו לירדן, מעבר נרחבים שטחים על השתלטו

הנוער. על ובעיקר — השטחים תושבי
 להיות יכולה היתד, השטחים בהרגעת דיין של להצלחתו

 מדיני, פיתרון להכין כדי הזמן נוצל אילו מכרעת, חשיבות
 כזה פיתרון יבוא לא אם מישטר־הכיבוש. במקום שיבוא
 לא ואז המוחזקים. בשטחים גם הטרור יתלקח מעוד, בעוד
 שהוא לשיטות ייגרר הנוכחיות, בשיטותיו להמשיך דיין יוכל
אי־יעילותן. את בהבינו למנען, רצה עצמו

פיתרון? איזה פיתרון. איפוא, דרוש,
 דיין משה של העיקרית חולשתו מתגלה באן

 רוצה שהיה ובמי כחבר־ממשלה כשר-כטחון,
בראשה. לעמוד

 על דיבר המלחמה, לפני עוד רבים: ברעיונות שיחק דיין
 נאומים השמיע המלחמה מאז וירדן. ישראל של פדראציה
זכו על כשדיבר ולכאן. לכאן להתפרש היכולים והצהרות,

 ארץ־ של ד,מספחים כאחד צילצל ענתות, על ההיסטורית תנו
 את רק לא חוסיין למלך הציע היום למחרת השלמה. ישראל
הר־הבית. על ירדן דגל הנפת את גם אלא הגדה, החזרת

 גמיש, זריז, פוליטיקאי של מישחק שיחק דיין בקיצור:
האפש כל את לעצמו המשאיר דבר, לשום מתחייב שאינו
— ממולח פוליטיקאי של פיקח מישחק זהו פתוחות. רויות


