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בגין. מנחם של
הא״שי המרפד

דה־גול
שראלי הי

 עוד יעסקו והיסטוריונים רשנים
ש ובגורמים במניעים וממושכות רבות ^

 עוד ומחקרים סימפוזיונים זה. מהפך חיללו
 שהביאו והמדיניות האישיות לסיבות יערכו

 — זה בשלב לפחות — להיראות בגין את
 נטש לשילטון שבהגיעו ישראלי, כדדדגול

 ה־ עם והתסשר הקיצוניות עמדותיו את
הפוליטות. ׳מציאות
 ׳תפיסתו היא לכך הגורמים אחד כי ייתכן
 שניזתנה ההזדמנות את בגין של המהירה

ההיס במת על ראשי ׳בתפקיד לשחק לו
 מצב אולי והגלובאלית. הישהאלות טוריה

ה את בו שהחדיר הוא הרופף בריאותו
 שוב לא!תחזור זו מעין הזדמנות כי תחושה

 ה- עקרוגות־הברזל איש שלו. בקאריירה
 מול ראש הרכין ׳לערעור, בלתי^ניתנים

ההיסטוריה. כנפי משק
 ואחד ולאלף אלה להנחות מעבר !אבל
סיטו ליצור יחד שחברו וסיבות גורמים

 אדם גם היה וחולפת, חד־פעמית אציה
 בדרך הראשון הצעד אל !בגין את ׳שדחף

דיין. משה :החדשה
 דיין משה כי בבירור כמעט נראה כיום

 כשר־החוץ לכהן בגין של להצעתו נענה
 ב- בלהתבזיות כרוכה שהיתר. בממשלתו

 מתוך ׳ובגידה, פוליטית זנות של גינויים
 כמחדלטור שמו את לטהר נחושה החלטה
 העיקרי וכמטרפד ישראל של יאחד מספר

דור. במשך השלום יוזמות כל של והעקבי
 את לתקן בשאיפה בגין את הקדים דיין

 בו מרגע ישראל. של בהיסטוריה מעמדו ,
 המהלכים את ליזום החל לתפקידו נכנס

 של הקשוחה התדמית את לרכך שנועדו
 השגת לקראת אותה ולדחוף הליכוד ממשלת

 מוצב להיות חייב שהייה האחד הממשי היעד
 שלום הסדר — ישראלית ממשלה סל מול
מדינות־ערב. עם

 ברגע מיידית משמעות קיבלו אלה יוזמות
 הם סאדאת. של השלום יוזמת פרצה בו

 ׳מצד ונוקשה עיקשת ׳בהתנגדות ,נתקלו
ש בגין, ובראשם הליכוד ׳מנהיגי מרבית

הישנות. בעמדותיהם התבצרו
 בישראל סאדאת של ביקורו אחרי. גם

 שנוצרה הבלתי־יניתנת־לעצירה ׳והתנופה
 ישנה לא בגין כי היה נדמה כך, עקב -

 יכשילו הקשוחות עמדותיו וכי עורו את
באיבה. ׳בעודה היוזמה את

 ומתחת מיאחרי-ד,קלעים ארעו זה במצב
 לא שאם התרחשויות, מספר השטח לפני
 בגין של הנצי גבו את ששבר הקש היו

שהת במהפך מכריע חלק להם היה ודאי
ו מגעים של שיודה בעקבות יבו. חולל

 בפעם נוצרה שונים גורמים בין שיחות
קואליציה. היווצרות של אפשרות הראשונה

 למען המכריע ברגע הכף את שתטה חדשה
 בניגוד אפילו שלום, הסדר להשגת ויתורים
בגין. מנחם של לדעתו

קונקרטית. צורה לבשו לא עדיין המגעים
 אבל בלבד. גישושים הכל בסך היו ר,ם
 היערכות גיבוש ■אפשרות על הצביעו הם

 את להדיח אפילו העלולה חדשה פוליטית
 כראש־ דיין משה את במקומו ולהציב ובגין

 למען שתפעל הזית בראש הניצב ממשלה
שלום. הסדר השגת

 עדיין אלה וגישושים מגעים של רובם
 ניסיון שיחשף עד זמן ויחלוף !בערפל לוטה

 ספק אין אולם ■במילואו. זו התארגנות
 זה ולמידע כך, על מידע קיפל בגין כי

ל שהביאוהו בשיקולים מכריע חלק היה
המהפך. על החלטה

הפגות_______
ם שלו למהפכת־

 ביותר והברור ׳הגלוי הביטוי ח, ׳<<
י  אלטרנטיבה של היווצרותה לאפשרות י

הנוק בעמדותיו לדבוק ימשיך אם לבגין,
 בכנס כשהופיע עצמו דיין משד. נתן שות,

שעבר. בשבוע ■השלישי לדיונים,ביום הבט,ה
ה ״אם בוטה: בצורה דיין אז הצהיר
 שהיא דברים לאמר מסוגלת ׳אינה ממשלה

 ריאליים, פתרונות ולהציע כנכונים רואה
 אינה באמת היא — זו ׳ריאלי!לתקופה למצב
 בהופעה כממשלת־ישראל.״ לשמש ראויה

 את מחדש לשקול לעם ■דיין קרא בטלוויזיה
 וול״ הממשלה מדיניות של היסוד עמדות
קשות.״ ל״החלטות התכונן

 אלה הצהרות לפרש שנטו פרשנים היו
 גונב שבגץ על דיין, של לתיסכולו כביטוי

 למעשה המדיניות. מעצב כתר את ממנו
 לא בגין שאם מפורשת אזהרה זו היתד.
 חדשים עקרונות לאימוץ ההצעות את יקבל

 להיווצר עלול שליום, הסדר לקראת במגעים
בגלל שהחמיץ כמי !בגין את שיציג משבר

הישן הגירגור
ערי הימצאות את ממחישה

 נגד שניהל הסברה מסע בעת באופנזיציה בגין מנחס
 שמאחורינ המפה ושומרנן. יהודה שטחי על ויתור

.1967 מגבול להיירות העלולים קטיושות טילי בטווח שראל

 שנוצרה ההיסטורית ההזדמנות את נוקשותו
סאדאת. של השלום יוזמת בעקבות

 על־ידי נערכו מאחרי־הקלעים המגעים
 ובראשם מעוזריו, כמה ועל־ידי עצמו דיין

רובינשטיין. אלי האקשי, עוזרו
 היתה דיין של ביותר החשובה הפגישה

 הליברלית המפלגה ומנהיג שר־היאוצר עם
נסי לפני עוד ׳נערכה היא ארליך. שמחד.

 בקפה והתקיימה לגרמניה ארליך של עתו
 לא ודיין ארליך מלבד בתל־ואביב. סקאלה

 רוביג־ דיין, של עוזרו כי אם איש, פה ■נכח
 עם יחד הירוקה במכונית לו המתיז ■שטיין,

 כי שדאג דיין דווקא זה היה שומרי־הראש.
 בגין, של לאוניו יגיע הפגישה ■של ■שמעד.

ארליך. שיל כעסו את כך אחר שעורר מד.
 מפלגה ברובה היא הליברילות המיפלגד.

 הכנסת חברי מתוך שלושה רק יונים. ושל
 כאלה גם אם כניצים, ידועים זו מפלגה של

 פסק ואית התנועה דין את תמיד שיקבלו
 ד מודעי, יצחק השר ארליך: של דינו

גרופר. ופסח ניסים משה הח״כים
 קו על שומר בגין היד. לו כי ספק אין

 שיחות לפיצוץ כך על-ידי וגיורם נוקשה
אר את לשכנע ׳אולי היה אפשר השלום,

 לגוף שלו הכנסת חברי 15 עם לעבור ליך
שהיד. דייך שיל בראשותו חדש פוליטי

חשלום. פיצוץ את ומונע לווייתורים מסכים
רובינ אלי נפגש תקופה באותה בערך
 בעבר, ישיבה ותלמיד דתי שהוא שטיין,

 הידועים המפד״ל, של כנסת חברי שני עם
 (״אברמל״) אברהם היוניות: בעמדותיהם

 נערכה גלם עם הפגישה גלם. ודויד מלמד
 מלמד ואילו שבכנסת הכנסת חברי במזנון
 שהושאל בכנסת דיין של לחדרו הוזמן
הגי רובינשטיין. על־ידי השיחה לצורך
 המפד״ל אנשי עם רובינשטיין של שושים

 לרובינשטיין הובטח בהירים. יותר קצת היו
 השלום שיחות את בגין יסכן אמנם אם כי

 כדי דיין של בראשותו פוליטי גוף דיוקם
 כנסת חברי 4ל- 3 בין עשויים אותן, להציל

דיין. אל להצטרף מהמפד״ל
 של הפרלמנטרי המזכיר אל דלפה השיחה
 ה־ לצעירי המקורב האן, אריה המפד״ל
 החינוך לשר עליה לדווח מיהר הוא מפד״ל.
נו וכך בן־מאיר יהודה ולח״ב המר זבולון

לבגין. עליה דע
 דיין בין נערכו האחרונות השיחות אחת

ומנ ראש־הממשלה סגן ידין, ייגאל לבין
 בין שחור חתול עבר לאחרונה ד״ש. היג

 כבוד כרודף שהתגלה ידין, לידין. בגין
 של מיחסו פעמיים בערך נעלב ושררה.

מכבד הוא אין שלדבריו כיוון אליו. בגין

הממשלה. ראש סגן תפקיד נושא את מספיק
 בתל- התקיימה לידיו דיין בין השיחה

 גם בה והשתתפה אוליספיה במיסעדה אביב
הכו מערך על-פי רחל. דיין, של רעייתו

 לדיין להבטיח ידיו היה יכול ד״ש בתוך חות
 ד״ש, של הכנסת חברי מרבית תמיכת את

 ואנשיו, תמיר שמואל שר־המישפטים כולל
המתאימה. הקונסטלציה ותיווצר במידה

 הפעם, לבגין, נודע זו פגישה על גם
 במיסעדה עת באותה שהיה עיתונאי מפי

 של לישכתו לראש כך על לדווח ומיהר
קדישאי. יחיאל בגין,

ם רי צ מ ה ם ״ בדי  עו
״ עם דיין

 מגלה היה בו מצב, נוצר היה דא ^
• ה את מקים היה ודיין קשיחות בגין י

 של הדגל תחת שלו החדש הפוליטי גוף
 כמה גם לדיין מובטחים היו השלום, הצלת
 עזר עצמו. בגץ של ממיפלגתו כנסת חברי

 דיין, של מעריציו עם נמנה שאינו ■וייצמן,
תפ על בדיין להתחרות פוטנציאלי ומועמד

להת נוטה ההערכות פי על היה היורש, קיד
 מצטרפים היו וייצמן אל דיין. לצד ייצב
 בראשם בכנסת, חרות בסיעת מאוהדיו כמה
 מרדכי (מיל.) תת־אלוף שר-הביטחון סגן

ציפורי.
שמו תמיכת כי יודעים דיין וגם בגין גם

 בליכוד לעם סיעת של הכנסת חברי נת
 למרות שיעשה, צעד בכל לדיין מובטחת

 ביותר הניצית הסיעה היא היום שלעס
 כי מאמין לעם, מנהיג הורביץ, יגאל בכנסת.
 ארץ־ישראל חסידי את אפילו לתמרן יצליח

מצב. בכל בדיין לתמיכה בסיעתו השלמה
 האיומים במישחק ביותר הגדול הנעלם
 היה בגין כלפי דיין שיחק אותו החשאיים

ההתייש אנשי מלבד המערך. סיעת דווקא
 גולדה לאחרונה התייצבה בראשם בות,

נר קיצוניות, לניצים כיום הנחשבים מאיר,
 זוכה היתה דיין של כזו הפיכה כי אה

ואנ הצעירים הסיעה. אצל מרובה להצלחה
 עם להתאחד עשויים היו לשילוב חוג שי

 בכל בגין מתנגדי ועם לשעבר רפ״י פליטי
 כי ספק אין לדיין. ומצטרפים שלו מהלך

 למרות פרס, שמעון המיפלגה יזשב־ראש גם
 הוויתורים בגנות השבוע מתחילת הכרזתו

דיין. של ויתור לכל מצטרף היה בגין, של
 להקים דיין היד. יכול לפחות הנייר על

 בגין את משאיר כשהוא רחבה קואליציה
 את מממש דיין היד. שלו כמובן במיעוט.

 הפוליטי הגוש את 'להרכיב ומנסה איומו
 רבים היו חלק. הולך היה הכל לא החדש,

ל להבין שנתנו או לדיין ברמז שהבטיחו
נסו שהיו אליו, יצטרפו אכן כי רובינשטיין

האחרון, ברגע גים
מפו נאמר שלא למרות האיום, אולם
 מסמים ברגע כאשר איום. נשאר רשות,
ויש תרגיל,״ ״עושה בגין אכן כי היה נדמה

 אמנם ודיין הקיצוניות, עמדותיו על מור
 ספק שאמר מי היה איומו, את לממש ינסה

המצ עם עובד ״דיין :ברצינות ספק בצחוק
 שר״ביטחון נאצר אותו עשה 1967ב־ : רים
ראש־ממשלה.״ סאדאא אותו יעשה 1978וב־

טי הסדר לי פו  ה
ש החד

 מול עמדה וייס מס שברגע תבן
 חזית מול להתייצב :הברירה בגין מנחם

 מול או וויתורים גמישות התובעת שלום
 שטחים מעדיפים שאנשיה סירוב, חזית

מילחמות. במחיר אפילו שלום, על וכיבוש
 נוסף השיקולים, אחד זה היד. ספק ללא

 כאשר אחרים, ומכריעים רבים לשיקולים
 בדרך הרוביקון את לחצות בגין החליט

 אלא השלום. כיוון אל שאידממנה־נסיגה,
מש כשהוא לבדו, הנהר את חצה שבגין

 לאור כי ספק אץ מאחור. דיין את איר
שהיו. כשם יחסיהם יהיו לא שוב שהיה מה

בעי כרוך שהיה הראשוני ההלם אחרי
 התעוררה החדש, בגין של לידתו כול

 שהקיפה הישראלית, הסירוב חזית כצפוי
 מיצחק החל והעורבים, הביצים כל את

כהן. גאולה ועד רבין
 התכונן זו, התמרדות מראש צפה בגין

ב הנראה ככל ומשוכנע כראוי לקראתה
ולדכאה. עימה להתמודד יכולתו

ותפיסותיו, בעמדותיו שחולל המהפך
 ומסוייג, מוגבל עדיין נראה הוא אם גם

 המערך בכל חדשה היערכות לחולל עשוי
 בבגץ שהתמיכה כשם במדינה. הפוליטי

 המים- כל את חוצה החדשה ובמדיניותו
 המערך במקום לו. ההתנגדות גם כך לגות,

 בעתיד בישראל לקום עשוי הישן הפוליטי
חזי שתי תתייצבנה בו חדש פוליטי סדר

ברא יתייצב שבגין השלום חזית תות:
 לא וקולנית רעשנית סירוב, חזית מול שה

הערבית. הסירוב מחזית פחות
29


