
הדיכוד ליממגשדוו האידיאל■ שר־החוץ דמאי המיהצוע:
 יום־הכיפורים של המחדל את שגינה איש היה א

בגין. מנחם מאשר יותר רבה בחריפות /
 על חוצבי־הלהבות נאומיו באוזניים מצלצלים עוד

 היתד. שצריכה מה עשתה שלא הממשלה, של כישלונה
 הכלים...״ את להזיז המילואים... את ״לגייס :לעשות

 דכד לב ושמתי ככנסת, כזה נאום שמעתי
 של שמו אהת פעם אף הוזכר לא שבמהלכו

ל העיקרית כאחריות ספק כלי שנשא האיש
דיין. משה :זה מחדל

 הצגתי היציאה. דלת ליד בבגין נתקלתי הישיבה בתום
 מבלי הממשלה, את לגנות אפשר איך :שאלת־תם לו

י שר־הביטחון אל כל קודם האישום את להפנות
 הממשלה כלפי מכוון שהאישום בגין השיב כך על
 להצביע צורך ואין שווה, במידה אשמים חבריה כל כולה.

בה. אחד חבר על
לחלוטין. כלתי־משכנעת אך נאה, תשוכה

 דיין במשה רואה בגין כי אז כבר לי ברור היה
זו. עתודה גייס הוא השכוע לעת־מצוא. איסטראטגית עתודה מעין
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 דיין על להטיל בגין של החלטתו סירסוס הרי ^

כלפי העיקרי הזעם הופנה שר־החוץ, תפקיד את
דיין.

 זעקו !״״רמאות קרגמן. ישראל קרא !״״פרוסטיטוציה
 אחד אמר !״פשוטה ״גניבה למיפלגה. חבריו־עד־אתמול

מיפלגת־העבודה. מראשי
אלה. כהאשמות המגוחך מן הרכה יש
בזמ עוסקת שהיא מפני זונה בגינוי טעם יש האם

7 נים
 מפני מיקצועי רמאי על בתרעומת טעם יש האם
מעשי־רמאות? שעשה

ביצע שהוא מפני מדופלם גנב על בזעם טעם יש האם

 דיין שמשה כולה המדינה יודעת שנים מזהב נ'
הגי הסר הסר־מוסד, חסר־מעצורים, אדם הוא
מינימלית. נות

 — לעצמו מלבד לאיש נאמן הוא שאין ידע הציבור
שלו. לכאריזמה הוסיף רק והדבר
בסיטונות יקרות עתיקות גונב שהוא קרא אזרח כל

 כאליל. להעריצו לאיש כימעט הפריע לא והדבר —
בעבר, עוררו, שלו והפרטיים הציבוריים מעשי־המירמה

והנאה. הבנה של חיוכים רק
 של וגניבותיו רמאויותיו בגידותיו, לשרשרת בהשוואה

תוספת־זוטא. אלא אינו האחרון מעשהו בעבר, דיין משה
 המערך, בעד שהצביעו בוחרים, 430,023 רימה הוא
 בחבריו, בגד הוא זו. רשימה של מועמד שהוא ביודעם

 השייך מנדאט, גנב הוא ברשימה. מקום־כבוד לו שהעניקו
למיפלגה.

7 מפתיע זה האם
מפתיע. היה זה אהדת, נהג אילו

 מפני האיש, את לפסול צריך בגין מנחם היה האם
7 רמאי שהוא

י כדיין כהר כגין ההיפך. שקרה נדמה נ פ מ  
רמאי. שהוא
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*  בממשלה, לשר־החוץ הדרושות התכונות הל ה *
7 בראשה יעמוד בגין שמנחם )*יי

 מעצב־ או הוגה־דעות בעל־חזון, להיות צריך הוא אין
מדיניות.
וה הדיעות החזון, כל את בעצמו יספק בגין מנחם
לו. הדרושים מדיניות
 יקבע הכאה שבממשלה מישהו סכור אם
 מנחם מילכד מדיניים, כעניינים כהוא־זה מישהו

בהזיות. שוגה הוא הרי עצמו, בגין
 יורה בגין מנחם יקבע. בגין מנחם יחליט. בגין מנחם

לבצע.
 תכונות. שתי רק דרושות זו בממשלה לשר־החוץ
וב כלב להסכים עליו : הראשונה התכונה

השלמה. ארץ־ישראל ש: החזון עם טנפ
 אריהידולצ׳ין של יומרתו ממש מגוחכת זו, מבחינה

לעצמו. זה תיק לתבוע
בגין. תפיסות לפי מינימליסט, הוא ליברל. הוא דולצ׳ין

 מקודש ערך היא ארץ־ישראל שלמות כי מאמין הוא אין
 ועם־ישראל. מדינת־ישראל מקיום יותר החשוב ■ועליון,
 להחזיר כלשהו, במצב אולי, ניתן, כי מאמין דולצ׳ין

המערבית. בגדה שניים או אחד מרובע קילומטר
 את כזה לאיש יעניק בגין שמנחם המחשבה

כטירוף. גובלת בממשלתו, תיק־החוץ
 עצמו את פוסל הוא בכך, האמין אכן .דולצ׳ין אם

חכם. די אינו פשוט הוא רמה. כהונה מכל
 ידין הלם אם ידין. ייגאל לגבי הדין הוא

 יותר טיפש הוא בגין, כממשלת זה תפקיד על
נראה. שהוא מכפי

מדינה־יהודית־דמוקרטית של העיקרון על הכריז ידין
הגדה של המאוכלסים האיזורים החזרת על כלומר —

 כשם זה, בעיקרון מחר יבגוד שהוא ייתכן והרצועה.
 רעיון שהעלה העובדה עצם אך אחרים. בעקרונות שיבגוד

 של לכהונה אותו לפסול כדי בו די דל־שפתיו על כזה
בגין. בממשלת שר־החוץ
 לו נראתה שבוודאי המתנה, של שנים 29 אחרי

 ניתנה סוף־סוף לשילטון. בגין מנחם הגיע אינסופית,
 את רואה הוא שבה המשימה, את לבצע האפשרות לו

הקדוש־ברוך־הוא. מטעם ושליחות חייו ייעוד
 מכיר שאינו אדם או מאד, תמים אדם רק

 יניח כי דעתו עד להעלות היה יכול כגין, את
עתה. לו להפריע למיניהם ודידינים לדולצ׳ינים

7 לדיין ביחס מה כן, ם ^
 יתכן השלמה. ארץ־ישראל איש הוא דיין

בגין. ממנחם יותר אף קיצוני שהוא
 המנדאט בגבולות עברי־הירה, בשני מסתפק בגין
 בכל מקום, בכל שטח, כל לספח מוכן דיין המקורי.

 אינו מדינת־ישראל של ההתפשטות תהליך בעיניו, כיוון.
ב נוער כנס לפני פעם, שהכריז כפי ובזמן. בשטח מוגבל
 הגבול מן להתחיל צריך דור כל כי מאמין הוא רמה,

זה. גבול להרחבת חייו את ולהקדיש קודמו, שכבש
 הוא האמריקאים בעיני דברים. הרבה אמר דיין נכון.
להח המסוגל כאיש שבמינימליסטים, כמינימליסט מצטייר

לנאו האמינו ותמימים טובים יהודים הרבה הכל. את זיר
 מפוכחת, ראייה עילאית, גמישות דיין גילה שבהם מים

מפליגה. פשרנות
:מאד פשוט הסבר יש האלה הנאומים לכל אולם

 כבכלים במילים משתמש הוא מיקצועי. רמאי הוא דיין
בכלי־פריצה. משתמש שפורץ כשם מיקצועיים. דרו שהיתה השנייה, התכונה כדיוק וזוהי

בגין. מנחם של דשר־החוץ שה
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לשקר. יודע הוא אין לרמות. יכול אינו בגין י ך*
 כמה העולם באוזני השמיע בבחירות, ניצח אך כאשר

בינלאומית. לתדהמה שגרמו הצהרות,
 שישראל טלוויזיוני, בראיון האמריקאי, לעם סיפר הוא
 סייעה ■ובנך רבות, שנים במשך תעלת־סואץ את חסמה

ויאט־נאם. מילחמת את להאריך לאמריקאים
 כי כי*ם משוכנע האמריקאי שהעם מכיוון

 דכר, דמגיפת משולה היתה ויאט-נאם מילהמת
 והגדיל המגיפה את האריך שבגין לו נסתבר

קורבנותיה. מיספר את
 על אף לוותר המוחלטת אי־נכונותו על הצהרותיו

 המשוחררים סליחה, — המוחזקים השטחים של אחד שעל
 מפני החוששים והאירופים, האמריקאים את החרידו —

 של אמבארגו גרעיני, עימות ועולמית, מקומית מילחמה
כזאת. ממדיניות לנבוע העלולים אסונות ושאר נפט

 חדל לו: יעצו בגין של ביותר הטובים ידידיו גם
 מתכוון שאתה מה על מראש תכריז אל מהצהרותיך!

האמרי את תכריח אל !הערבים את תזהיר אל !לעשות

!עימנו לעימות להיכנס קאים
 סביבך פזר !אותם הרדם !כולם את הרגע :להיפך
 בנסיבות שטחים, להחזיר מוכן שאתה רמוז הבטחות!

 המוכן ישראלי, דה־גול שאתה להבין תן מסויימות!
!היונים מן אף לכת להרחיק

לכך. מסוגל אינו בגין רמאות. זוהי
במקומו. זאת שיעשה לאדם זקוק הוא לרמאי. זקוק הוא
 לוחמה של לאומן לארכי־רמאי. אלא סתם, לרמאי ולא

 הבטחה מילה, אינה מילה שאצלו לאדם פסיכולוגית.
 האמת שאצלו לאדם שטר. אינו שטר הבטחה, אינה
אמת. והשקר שקר, היא

דיין. למשה זקוק הוא :כקיצור
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אידי כימעט היא בגין־דיין התישלובת זו, כהינה ץ,*
אלית. ̂■)

 ואחרי־כן ■לפני המטחים. סיפוח את מכין בגין מנחם
בהתנחלויות. אותם יכסה

 עבד לעימות להביא מוכרחה זו מדיניות
הערכים. עם ;ולמילה.״ ארצות־הכרית

 עם העימות את לדחות יהיה דיין משה של תפקידו
 לרגע עד המילחמה את ולמנוע שאפשר, כמה עד אמריקה

בו. תבחר ישראל שממשלת
ך המתאים ארם אין ואכן, כ ממנו. יותר ל
 מילחמת של השביעי היום מאז — שנים ישבע במשך

 רימה — יום־הכיפורים מילחמת אחרי ועד ששת־הימים
 של האמיתיות לכוונות ביחס כולו העולם את דיין משה

שנכבשו. השטחים לגבי ממשלתו
 ייתכן מונומנטלי. כישלון היה הוא כשר־הביטחון

 צבא בענייני .20ה־ המאה של ביותר הגרוע הגנרל שהוא
ממוצע. מרב״ט פחות מבין הוא

כולו. כעולם לו שני אין כמדינאי־רמאי אכל
 טימטם הוא ללא־כיסוי. בשטרות היריב את הטביע הוא

 המציא הוא זה. את זה שסתרו יומיים, בנאומים .אותו
 לאחור, קדימה, זז הוא ללא־ספור. ותחבולות תכסיסים

עמדה. מכל חמק הוא ולמטה. למעלה שמאלה, ימינה,
 לשוס להתחייב לא זמן. להרוויח היה היעד

 לקיים לא מהתהייכות, מנוס אין ואם — דכר
 כאלונים להפריה תיקוות־שווא, להעלות אותה.

להרדים. להרגיע, ציכעוניים,
 היתה, התוצאה שנים. שבע במשך מצויין, *הלך זה

 מייד והרוניה. מחדליה על יום־הכיפורים, מילחמת כמובן,
 מחדש, הכל להתחיל מוכן דיין היה המילחמה למחרת

 וחוזר הבאה, למילחמה עד שנים שבע עוד להרוויח
חלילה.

 בשום תנאי, בשום השטחים את להחזיר לא — העיקר
מחיר. בשום נסיבות,

יורת, מתאים אדם הייתכן
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1■ 0
בממשלת החוץ

את האמריקנים מכינים אם ן*
7 דיין ן י|

ה יש דיין. שד ממינויו מאד מרוצים הם
 ניכפה זה מינוי כי המאמינים לכת, מרחיקים

כתנאי־כד-יעכור. האמריקאים, על־ידי בגין עד
 משוכנעים הם האמריקאים. של האיש הוא דיין כי
 איש־ בישראל, שלהם הראשי הסוכן הוא כי לחלוטין
 יכולתו ככל עשה עצמו דיין בידיהם. המכשיר אמונם,

זה. רושם ליצור כדי
 מסע־ במיסגרת לוויאט־נאם, בשעתו, אותו, הזמינו הס

 אמריקה יהודי לב את לרכוש שנועד בינלאומי פירסום
 הון־עתק לצבור האפשרות את לו נתנו הם למילחמה.
 עתה כי מאמינים הם ארצות־הברית. ברחבי מנאומים

בגין. את ״ימתן״ שהוא להם. יגמול  נודד לא עדיין גמורה. שטות כמוכן, זוהי,
 להשפיע או כגין, את למתן מסוגל שיהיה האיש

כלשהו. ככיוון עליו
 הצהרות יצהיר הוא זו. אשליה יגביר דיין אבל
 ולדבר לדנבה, ללכת מוכן בגין כי יכריז הוא מתונות.

 על גם שכם, על גם חברון, על גם — הכל על שם
עזה. על גם ירושלים,

מ כשכרור — לדבר לא למה ׳. לא ולמה
 ממילימטר אף תיסוג לא בגין ממשלת כי טא

ץ וברצועה כגדה אחד מרובע
 מבינים הם וכי תמימים, כה אינם שהאמריקאים ייתכן

 יכול אינו קארטר הנשיא אבל דיין. של מישחקו את
 אל־סאדאת הנשיא גם הרגל. את פשטה שמדיניותו להודות

 שהם מאד ייתכן בכך. להודות יכולים אינם ועמיתיו
שנה־שנתיים. במשך המישחק, את לשחק לדיין יעזרו

 המיל־ — למילחמה מוכנים יהיו שהם עד
כלתי־נמנעת. עתה שהפכה המה
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 שמינה בטענה בגין מנחם אל עכשיו שיכוא מי כן, ך)
עדין. בחיוך ייתקל שר־החוץ, לתפקיד רמאי /

! לי מספר אתה :לו יענה כגין


