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 אל ידו את השולח למדינאי, המותר בגדר הוא אין אך

בשעת־מיבחן. הלאומית ההנהגה
ל המוביל מדיני כיתרון דיין הציע אילו
 הופר היה - הפלסטינים עם לפחות - שלום

 הרחק משאיר והיה היסטורית, לדמות כן־רגע
ודומיהם. אבן אשכול, את מאחריו

מסוגל. דיין אין לכד אכל
הצל מטבע של השני הצד — אופיו של המיגבלה זוהי
 מיש־ לקיום הדרושה הפראגמאטית הפיקחות לו יש חותיו,

 האינטלקטואלית התבונה לו אין אן — בשטחים ליבראלי טר
 כדי אומץ־הלב לו יש ממש. של פיתרון לכונן כדי הדרושה

 אומץ־ לו אין אך — ובג׳נין בחברון הבנתו על־פי לפעול
מגישתו. הנובעות המסקנות את להסיק כדי הדרוש הלב

 אין הפה. אל היד מן חיה דיין של פיקחותו
 רואה היא אין ארוכים, טווחים רואה היא

רחבות. תמונות
ה ההיסטוריון קבע מותו, לפני שכתב האחרון במאמר

 של פוליטי מוח יש דיין ״,למשה כי דויטשר יצחק גדול
 כי לומר נכון אך מוגזמת. הגדרה זוהי גדודי״. רב־סמל

 הצר התחום על־ידי מוגבל דיין משה של הפוליטי המוח
 שאותו תחום והשלושים, העשרים בשנות בנהלל חינוכו של

בינאלומית. לדמות כשהפך גם לפרוץ, מעולם הצליח לא הוא

? כיצד - הממשלה לראשות

הפאשיזם בפני תרים
; —יי——י—— || || ״■ ...................

 ל־ להגיע מסוגל אינו דיין כי על להצטער פשר ^
 הראוי מן באלוהים, שמאמין מי אך חיובי. פיתרון

שלילי. פיתרון לדיין אין כי על לו שיודה
 עליו. דעתם את נותנים שמעטים פרט זהו
 של פוליטי ״מוח באמת לדיין היה אילו

 אילו גרידא, אופורטוניסט היה אילו רס״ג",
 היה - מחיר בכל לשלטון להגיע מחליט היה

אחרת. דרך על עולה
 לתנועה המוקדמים התנאים כל זה, ברגע בארץ, קיימים

ב השטחים, בסיפוח שתדגול תנועה — גדולה פאשיסטית
 הישראלית הדמוקראטיה בביטול וגירושם, הערבים דיכוי

שעת־חירום. של דיקטאטורה ובהקמת
ה כל בכך שדגלו מובהק, פאשיסטי אופי בעלי חוגים

 בעיק־ מחוריהם יצאו מטורפים, של לכיתות ונחשבו שנים
 חוגים על־ידי פתוחות בזרועות נתקבלו הם המלחמה. בות

 קיצוני. שוביניסטי גוון בעלי אלא — פאשיסטיים שאינם
 כספים, אלה חוגים על שופעים עתירי־נכסים בעלי־הון

 הסיגנון ורבת־המולה. צעקנית תעמולה להם המאפשרים
 השתלט אלה חוגים של האנטי־דמוקראטי הסקאנדאליסטי,

המוניים. כלי־תיקשורת כמה על וגם במות, כמה על
 יגאה זה עכור שגל בדי אחד, דבר רק חסר

המנהיג. המדינה: את 5ויצין
דיין. המנהיג: תפקיד את למלא המסוגל אחד רק וישנו

שו: השבעתו ביש ויין ההחלטה? וחשו שוחר נ

 עליון? לשלטון בקרוב להגיע סיכויים לדיין יש אם *■>
ובארץ. בחו״ל רבים משקיפים המעניינת השאלה זוהי | |

שלילית. להינבא, שניתן במה עד התשובה,
 כל התרכז ללא־תנאי, למפא״י ושיבתה רפ״י חיסול עם

 האוליגארכיה — אנונימי גוף בידי בישראל הממשי השילטון
 מדיין, פוחדת זו אוליגארכיה הוותיקה. מפא״י עסקני של

הכוח. לה יעמוד עוד כל עלייתו, את תימנע היא ובצדק.
הבוח ולא הבא, ראש־הממשלה את יבחר עם־ישראל לא
 ייבחר ראש־הממשלה בכנסת. מע״י סיעת ולא לכנסת, רים

 יוצאי־רפ״י שבה במפלגה מפא״י, של עסקני־הצמרת על־ידי
זה. את זה מנטרלים אחדות־העבודה ויוצאי

 כ־ יישאר אשבול לוי בי ברור בזה, כמצב
 עבר בי ספק ואין - בבך ירצה עוד בל שילטון

 קרוב מרצון. אדם מתפטר שבו הגיל את מזמן
ל הרשימה כראש יעמוד אשכול בי לוודאי

הבאה. הממשלה כראש יעמוד ובי בחירות,
 ישתדל הכנסת, של הבאה הקאדנציה באמצע יתפטר אם

ב הרע במיקרד, — או ספיר, לפינחס מקומו את להוריש
אבן. לאבא — המנגנון מבחינת יותר,

 בשטח הרת־אסון התפתחות תהיה אם רק סיכוי יש לדיין
 של אובדן־עצות, של ייאוש, של במצב המדיני־בטחוני.

 יעלו שוב מלחמת־ששודהימים, ערב ששרר כפי מבוי־סתום,
דיין. של סיכוייו
מלחמת־נצח, של דרך על יעלה האם אז? יגיב הוא איך

הערבי לפולקלור בהתאם שליט נבוש: ערבי בנפר דייו
 זוהי הזה. הגל על עלה לא דיין משה אולם
ההיסטורית. זכותו

 השלמה״, ״ארץ־ישראל לאנשי בז הוא הסימנים, כל לפי
 יותר עוד למיניהם ומטות־הסיפוח מלכות־ישראל־השלישית

 מתרפס אשכול שלוי בעוד אחרים. לגורמים בז שהוא מכפי
 התייחסו קרביים שחיילים כפי דיין אליהם התייחס בפניהם,

במסיבות־עיתונאים. הלוחמים לגיבורי־העורף, תמיד
 התקפותיו בפני אלתרמן נתן על בשעתו הגן הוא אומנם,

 מש־ את הרגיז הוא אולם סמילנסקי. יזהר רפ״י, איש של
 בתי־ סגירת מעשיות: החלטות ואחת באלף לימי־ארץ־ישראל

חי ישראליים, עורכי־דין בפני המוחזקים בשטחים המשפט
 לראשי־מחתרת, קלילים עונשים מתן הגדה, נכבדי אחרי זור

 גירוש המוסלמיות, התפילה בשעות המכפלה מערת סגירת
ועוד. ועוד מהר־הבית, גורן האלוף

 ביקש וקול־ישראל לווייאט־קונג, אל־פתח את הישוזה כאשר
 לא ״אתה השידור: שרות למנהל דיין אמר זה, פסוק לגנוז

עימי.״ לוויכוח קאנדידאט
 כשעוסקים בייחוד — יום יילד מה לדעת יכול איש אין
 דיין. משה כמו ושופע־הפתעות בלתי־שיטתי גמיש, כל, באדם
 המרירים השחורים החששות את יאמת בעתיד כי ייתכן
יריביו. מעיני שינה

כסיכום־ביניים לקבוע, מחייכת ההגינות אבל

מכ חודשים עשרה במשף :תשב״ח פסח של
 בארץ, אחר אדם מכל יותר דיין, שימש ריעים
הישראלי. הפאשיזם עליית בפגי תרים

הלאומי מעביר-הברק
 שמעטים כשר־הבטחון, דיין לכהונת השלכה עוד *ש

ביותר. החשובה אולי, היא, כי אף — אליה לב שמים 7
 ה־ המצב על ויכוח בכנסת התנהל שבועות כמה לפני

 אגודת־ ,ביותר הגדולה סיעת־האופוזיציה כדובר בטחוני.
 דת בשם שדרש לורנץ, שלמה הוויכוח את פתח ישראל,
 הוא מישטר־ר,כיבוש. את ולהחמיר עונשי־מוזת, להטיל ישראל
ב אך — פעולות־תגמול חוסר על ביקורת למתוח התחיל
אותם. וסייג גיחוך, מעוררים הם כי בעצמו חש דבריו אמצע
 דיין על ביקורת בל :פשוטה עובדה זוהי כי
 ויד פעולות־תגמול חוסר מופרזת, מתינות כשל
בציבור. צחוק לעורר מוכרחה - רבה

 שלא־ או (.בצדק מזוהה בארץ, אחר אדם מכל יותר דיין,
 המדיניות עם במלחמת־ששת־הימים, צה״ל ניצחון עם בצדק)

בער הבלתי־נרתעת המלחמה עם בעבר, וגמרנו״ ״זבנג של
 לאומנים שוחרי־מלחמה, מצד עליו ביקורת כל לכן בים.

הקיר. מן כאפונים ממנו חוזרת ומיליטריסטים
ספיר, פינחס או אשכול, לוי במשרד־הבטחון ישב אילו

 דרישות מזמן מתמלאת הארץ היתר, אלון, יגאל אפילו או
״להש לקח״, אותם ״ללמד הראש״, על להם ״לתת צורמניות

 את ממלאות היו היסטריות מודעות אחד־אחד״. אותם כיב
 והכל מזכירות־המפלגה, לפני מפגינות היו נשים העיתונים,

במשרד־הבטחון. חזק איש דורשים היו
 אפשרי. אינו זה כל דיין, משה הוא כששר־ר,בטחון אבל

 גם בהססנות. או בפחדנות להאשימו לחלום יכול אינו איש
 שר־ הוא דיין כי לטעון, מעז אינו ביותר העכור הדמאגוג

 מתרכזים זאת (תחת מייד. להתפטר ושעליו גרוע, בטחון
 — להם הנראה אבן, אבא על בהתקפה האלה הגיבורים כל

יותר.) קלה כמטרה — בטעות
פונק כורחו, כעל דיין, ממלא זה כשטח גם
הלאומי. מעכיר־הכרק הוא חיונית. ציה


