
רבץ.״ יצחק מאשר קלות כיתר
 בגין מנחם כי להסביר ניסיתי לשווא

 ריצ׳ארד לא ובוודאי דה־גול, שארל אינו
 עם שלם אדם בגין, הוא בגין ניכסון.

 או לטובה אחר, מחומר שקורץ עצמו, נ
 חסר-עקרד פוליטיקאי היה ניכסון לרעה.

 דה־גול פרגמאטי. איש שבשבת־רוח, נוח,
 אדם גם היה הוא אך קיצוני, לאומן היה'

 את שניתח צונן, היגיון בעל רציונלי,
נתוניה. במיסגרת ופעל המציאות

 את מפעיל הוא איש־שליחות. הוא בגין
 קבי־ לגבי לא דרכי־הביצוע, לגבי ההיגיון

 ״ישתנה״, בגין כי שסבור מי עת־היעדיס,
לאיש־ אותו ויהפוך אותו ירנד שהשילטון

 האיש בגין. את מכיר אינו פשוט פשרה,
 נגד במאבק היסטורי יתפקיד מילא כבר

 תסחרר לא לשילטון ועלייתו הבריטים,
ראשו. את

 את להסכיר שאי־אפשר גיליתי
כגין. את מכיר שאיגו למי בגין !

 אינם פשוט ׳77 של העולם מדינאי
מסו הם ואין כזאת, לדמות רגילים

 למציאות עצמם את להתאים גלים
 יופלו הם כנקל. החדשה הישראלית

הניסיון. מן ללמוד רק

וועמ׳ם נרקיס ׳71
* ביש ׳׳שרביס תופעה משכיר דבר ך

להבינה. התקשו ראל 1 )
לשילטון בגין עליית כי שסברו היו (

ב־עולם, ורעמים ברקים של לסערה תביא
 אדם בא הנה באדצות־הברית. ובייחוד

 חזיתי לעימות להוביל צריכה דרכו שכל
לג עלול הוא האמריקאית. המדיניות עם

שתנ הרת־אסוגות, לתגובת־שרשדת רום
האמריק האינטרסים על מכת־מוות חית
האינ על ■כלל לדבר -שלא במרחב, איים

 משום ויפאן. המערבית אירופה של טרסים
 נמרצת, אמריקאית לתגובה רבים ציפו כך

וה״ הכלכלה בשטח אמריקאיים לעיצובים
חריפות. פוליטיות לתגובות חימוש,

דקה. דממה קול : והנה
 העולם :פשוטה פיכה לכך יש

לכגין. מחכה
אותו. ״לאכול״ איך יודע אינו העולם

הטיב־ התגובה יודע, אינו העולם וכאישר
 להוכיח לאיש ניתן ונראה. נחכה :היא עית

הע פזיזים, מעשים נעשה אל עצמו. את !
בעל־ קיצונית לעמדה אותו לדחוף לולים

 אליו ■נתייחס מפרובוקציות. נימנע כורחו.
לע הזדמנות לו לתת כדי מירבי, בנימוס

ולהתרכך. החדשה אחריותו על מוד
 אך בארצות־הברית, הפעם הייתי לא

זה־ משם שחזרו אישים כמה עם דיברתי
קארטר. אנשי עם מגעים ושקיימו עתה,

באר שהתנהלו, שיחות על פרטים שמעתי
ביותר. הבכיר בדרג עיניים, בשש או בע

שבאירופה. לזו דומה שם התמונה
 בגין לעליית בוושינגטון ציפה לא איש

שלא-ייאמן, הדבר קרה כאשר לשילטון.
 על מידע קדחתי באופן לאסוף התחילו
לא כמובן, הצליחו, מוסדות־החקר האיש.

 קצר זמן תוך רבים עובדתיים נתונים סוף
 אינו בגין מנחם של אופיו אך ביותר.
 לספר יכולים הם אין אמר. מה עשה, מה ן לספר יכולים הדו״חות תיק. בשום רשום

האיש. מי
המדי כצמרת הכללית הדיעה

 להמתין. שיש היא העולמית נית
 לשכנע ניסיון לעשות יש כינתיים

 דרכו את לנטוש כטוכות כגין את
ה על אותו להעמיד הקיצונית,

האינט ועל הבינלאומית מציאות *
 אותו להזהיר המעצמות, של רסים
 כמילחמה הטמונות הסכנות מפני

כהסדר־ הטמונים הסיכויים ועל
שלום.

 דרמאתי עימות שום אחרות: במילים
אלא־ — הקרובים בחודשים צפוי אינו

לגמרי, בלתי-צפוי דבר יתהולל אם־כן
 אם ביותר. חריג מעשה בגין יעשה אם או

חוד לנצל יוכל — כך ינהג שלא להניח י סיבה שום ■ואין — בפיקחות בגין ינהג
 אחיזתו לחיזוק שילטונו, לביצור אלה שים

 לביצוע הקרקע ולהכשרת בדעת־הקהל
■תוכניותיו.

הסע שלפני ״,השקט זה שיהיה ייתכן
 שהאנגלים לעונה דומה יהיה זה אולי רה״.

 נעימים ימי־סתיו הודי״, ״קיץ לה קוראים
הקיץ, נמשך כאילו הרושם את המעוררים

שלגי־החודף. מתקרבים ■שלמעשה בעוד
 יהיה זו כתקופה על־כל־פנים,

 הנכואות כל התכדו כאילו נדמה
 מי■ על מתנהל והכל השחורות,

 חמכחינים המעטים, רק מנוחות.
 יידעו שכמעכי-האדמה, כתנועות

 של התפרצות ובאה .ממשמש, כי
הר־הגעש.

 בכיש- ■תלוי יהיה הזה ירח-הדבש אורך
אשף־ההט־ של ובתיחכומו בגין, של רונו
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 מעין הופיע אקונומיסט, הבריטי, שבועון־היוקרה בשעראירופי מבט
ומגור״. גוג ״מישחק לו קורא שהעיתון מישחק־מילחמה,

 האפשרות את השאר בין ומעלה בגין, בחירת עם שנוצרו האפשרויות את מראה המשחק
 אפשרות על רומז גם הוא אירופים. מיליון 30 ואבטלת נפט, של אמברגו מילחמה, של
 שבו המקום הוא מגידו, השם מן הגזורה מילה (אךמאגון, גרעינית. מילחמת־עולם של

לנבא? יובא מי העולם). את שישמיד ומגוג, גוג בין האחרון הקרב להיערך צריך

 להיאחז מוכן העולם דיין. משה עייה,
 כדי מדומה, או אמיתי מילולי, קש בכל

 ושינה השתנה אכן בגין כי סימנים למצוא
 אותו למשוך קשה יהיה לא עמדותיו. את
ריקות. במילים באף זמן־מה העולם את

״ם1ןןי על *שיבח
- ־ ן , ' י א , ת ן שו א ר  מעיו שיהווה ה

 של פגישתו יום הוא פרשת־המים, 1 1
 השעונים כל קארטר. הנשיא עם בגין

זה. מועד על־פי מכוונים הבינלאומיים
 קארטר יתבע התמים, התסריט על־פי

ול השולחן על קלפיו את להגיח מבגין
 הבעייה ולפיתרון השטחים להחזרת הסכים

 העימות יתחיל יסרב׳ בגין אם הפלסטינית.
הגדול.
 תלוייה ארצות־הברית ז יותר פשוט ומה

 תלוייה ישראל הערבי. בנפט כל-כולה
 יכול העימות בארצות-הברית. כל-כולה
בגין. של בכניעתו דק להסתיים
 המציאות הנאיכי. התסריט זהו

 אין עד יותר, כמוכן, מורככת,
שיעור.

 באמת ארצות־הברית בטוח: אחד דבר
 אירופה הערבי. בנפט כל־כולה תלוייה

ה בעלות־הברית שתי ויפאן, המערבית
 תלויות לארצות־הברית, ביותר חיוניות

ה זרם הפסקת יותר. עוד הערבי בנפט
 ערבי, ■לחץ של כאמצעי אם — נפט
 מילחמה •של בלתי־נמנעת כתוצאה אם

 שהדימיון לתוצאות לגרום עלולה במרחב,
 גלגלי־המשק לתפוס. מסוגל אינו כלל

,מובט מיליוני וביפאן, באירופה ייעצרו
התו את לשער אין לרחוב, ייזרקו לים

 בארצות־הברית ואילו הפוליטיות. צאות
מסח לעלייה כלכלי, למשבר הדבר יביא
הבנזין. מחירי של ררת

 הנשיא על עצום לחץ יש משום־בך
הע ישראלית מדיניות כל באיבה להחניק

 היתד■ אילו כאלה. לתוצאות לגרום לולה
 קארטר הנשיא היה רגילה, מדינה ישראל

ומכ פשוט אולטימטום בגין למנחם מגיש
 בהפסקת איום ■תוך בו־במקום, אותו ניע
המ המיטריד. ובהסרת והנשק, הכסף זרם

אמריקה. של והצבאית דינית
 רגילה, מדינה אינה ישראל אולם
ש מה על יושכ קארטר והנשיא

 אמריקאי, גנרל כפי פעם, נקרא
 זו אין דילמה״. של הקרניים ״שתי

נעימה. ישיבה

 הערבי האיום של החדה הקרן לצד כי
 האיום של לא־פחות החדה הקרן מזדקרת
היהודי.

היהודים יעשו מה
 ול- העולם למדינאי יש זה עניין ^

 ואחת סותרות, גירסות שתי מומחיהם
באמצע.

אומ האחת הקיצונית הגירסה
 פשוט האמריקאיים היהודים : רת
כ כגין כממשלת לתמוך יוכלו לא

כזה. מצב
הת הם ליברליים. שהם מפני קודם־כל,

בזכו דגלו הם ויאט־נאם, למילחמת נגדו
 הפרדת. למען נאבקים הם הכושים, יות

במולדתם. המדינה מן הדת
להי יוכלו לא אמריקה יהודי ■מזה, חוץ

 במכה־חו־ להסתכן מבלי בממשלתם, לחם
להע יכולים הם אין אנטי-שמיות. של זרת
 כאילו ייראה שבו במצב עצמם את מיד
 ישראל של האינטרסים את מעדיפים הם
 יעלו אם אמריקה. של האינטרסים פני על

 בא שהדבר הרושם ויתקבל מחירי־הבניזין,
 התוצאות עלולות היהודים, עמדת ביגלל

 ביותר. חמורות להיות האמריקאי בציבור
 והבנזין לאמריקאי, קדושה היא המכונית

קדושה. תשמיש הוא
 אמריקה יהודי יעמידו זו גירסה לפי

 ממנו יתבעו המצב, על בתקיפות בגין את
 מפת־ ולשרטט פשרנית עמדה להציג
ה התמיכה באובדן עליו ויאיימו שלום,

 הדבר קיצוני. קו לנקוט ימשיך אם יהודית
 הגדול והעימות הלבן, לבית ירוק אוד יתן

יתחיל.
 — ההפוכה הקיצונית הגירסה

 שיהודי היא — אליה נוטה שאני
 מאורגנים שהם כמידה אמריקה,

 כממשלת■ יתמכו פוליטי, ככוח
__ יקרה. אשר יקרה כגין,

 לאומניים עצמם שהם מפני כל, קודם
ה שפתו לישראל. הנוגע בכל קיצוניים,
 הסיגנון את המבטאת בגין, ■של לאומנית
 שתי ■שבין מיזרח־אירופה של הלאומני

היהו של לליבם קרובה מילחמות־העולם,
הצב שפתו מאשר יותר הרבה האלה דים
 בגין יפנה אם רבץ. יצחק של הקרה רית
 הוא ארצות־הברית, יהודי של ליבם אל

היהו שאר בקלות. נפתח שליבם ימצא
 זרה זו ששפה — מאד רבים והם — דים

מפעילות מזמן כבר ממילא התרחקו להם,

ה המימסד על משפיעים ואינם קהילתית,
יהודי.

 ליהודי-אמריקה להטיף צורך אין
ה לסיפוח שאיפה לערכים, שיני־ה
 הם־ לפיטרה. והתנגדות שטחים

ה הנושאים ככל תמיד היו עצמם
ה מן קיצוניים יותר הרכה אלה

 פעם שאמר כפי כישראל. יהודים
 :מרירות של כרגע ישראלי, מנהיג

 ארץ• למען להילחם מוכנים ״הם
 הישר• הצעיר עד השלמה ישראל

האחרון.״ אלי
 בלתי- גוף אינו' הרשמי היהודי המימסד

 או לכאן עמדתו את לקבוע היכול תלוי,
 עסקני מאפסים- מורכב זה מימסד לכאן.

 על-ידי לתפקידם שמונו המניין, מן צ׳יקים
 ישראל •שגריר — הישראלי העליון הנציב

 מבנין הוראות מקבלים הם בוושינגטון.
 מישהו דעת על יעלה אם השגרירות.

 ממשלת־ישראל, על ביקורת למתוח מהם
 מושמץ, למחדת־היום עצמו את ימצא הוא

ומודח. מוחרם
 אלה, עסקנים כי להניח הוא אבסורד

 יעזו בממשלת־ישראל, תלוי קיומם שכל
 ממשלת על יד, שכן כל ולא קול, להרים

הו המקבלים פקידונים הם אלה בגין.
 ישנמצא מי מכל אותן יקבלו והם ראות,

בירושלים. בשילטון
 מאורגנת היהודית המגבית יתר״על-כן,

 המימסד תלוי כלכלית מבחינה שגם כך
 היא המגבית להיפך. ולא בישראל׳ היהודי
 הסכם, פי על מתחלקות, וההכנסות אחידה,

ה המקומי, היהודי המימסד ישראל, בין
כד. הקהילתיים׳ מוסדות ו
 המגבית, הכנסות תרדנה אם
 מישר־ היהודים הסתייגות כיגלל

 את היהודי המימסד יפשוט אל,
ההכנ תעלינה אם ולהיפך, הדגל.
 כמרחב, מילחמה כיגלל למשל סות,
 המקומיים היהודיים העסקנים יהיו

הראשונים. המרוויחים

וןתידה ננר נידו<
ה ש 5 פ ר י ת, ; שי לי  א" העומדת ש

 הקהילה תתפלג על-פיה, באמצע. שם
 וב־ באירופה בעולם, מקום בכל היהודית

ארצות־הברית.
 בישראל, התלויים הדישמיים, העסקנים

 אך בגין. בממשלת לתמוך כמובן יוסיפו
 סגולי, ערך בעלת אחרת, מנהיגות גם יש

 כוללת זו מנהיגות בישראל. תלוייה שאינה
 הלא- בעולם רם למעמד שהגיעו אישים
 ההון אילי האישיים, הישגיהם ביגלל יהודי
 עזרת בלי לצמרת שעלו ומדינאים הגדול

היהודיים. הבוחרים
מ להסתייג עלולים אלה אנשים
ל גם ולהפנות כגין, של מדיניותו

יש לכך ראשונים סימנים ישראל.
נם.

 בגלוי כתב צרפתי יהודי מנהיג
 את מפסיק שהוא פרו-ישראלי בביטאון

 להסכים יכול שאינו מפני השתתפותו,
 לתקוף רוצה אינו גם אך ישראל למדיניות

 באר־ יהודיים ■פוליטיקאים פומבית. אותה
פר בשיחות אזהרות השמיעו צות־הברית

 מילחמת־אחים, להתפתח עלולה כך טיות.
ר: אחד דבר רו  אמריקאי, נשיא שום ב

 המיפלגה ראש שהוא נשיא ולא־כל-שכן
 עם עימות לקראת ישיש לא הדמוקרטית,

 את הנותנים היהודיים, הבוחרים הסוני
זו. למיפלגד. מסורתי באופן קולם

 כץ עצמו את למצוא עלול הוא
האינ כין :הצכת לשונות שתי
 המחייב המובהק, האמריקאי טרס

 לכין ישראל, על ככד לחץ הפעלת
 מיפלגתו, של הפוליטיים הצרכים

הכאות. הבחירות על החושבת
 ששמה החידה אל השאלה חוזרת מכאן

קארטר. ג׳ימי
 מנחם זה ״מי עתה מנחשים שהכל כשם
 לנחש הכל ממשיכים עדיין כן — בגין?״

 פלייגס, העיירה מן קארטר ג׳ימי זה מי
 משתף הוא שאין ידוע ג׳ורג׳יה. ■במדינת

 מנהל הוא בענייני־חוץ. בהחלטותיו איש
 משפיע אינו אי׳ש לבדו. המדיניות ̂את

 הפולני, האריסטוקראט אולי, מילבד, עליו,
 כובשים (״הפולנים בז׳ז׳יסנסקי זביגנייב

אי מדינאי באוזני התלוצץ העולם,״ את
 בוושינגטון, הזה הפרופסור ״תחילה רופי.

שלכם.״) בגין ועכשיו
ה המצב על קארטר יגיב איך

 האם ץ כגין כלפי ינהג איך ז חדש
 ידחה יהסס, העימות, מפני יירתע

 יתנגש — לזזיפך ואולי ז הכרעות
 מאחרי כחדרי-חדרים, בגין עם

ז ללחוץ ויחליט החיוכים, מסך
 תשובות למצוא היה אי־אפשר ׳77 ביוני

 ביותר. הבכירים בחוגים לא גם באירופה,
 שאלות. לשמוע רק היה אפשר

שאלות. הרכה
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