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? בניגוד בגין מנח□ פועל תו שקפ ה ל

ה! ש ו ח ח מ
בגין. למנחם קורה מוזר שהו

ז  לשילטון עלייתו לפני האמינו, במדינה רבים אנשים •
השקפתם. פי על — שלילית מדיניות ינהל שהוא ואחריה,
 אדם שהוא בטוחים, היו חסידיו, כמו הם, גם אולם

 מטרתו. את ושיגשים רוצה, הוא מה היודע חזק, עיקבי,
מוזר. משהו קורה והנה
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וכממשיד־דרכו כיורשו עצמו את רואה כנין נחם י

מ נקבעה שלו האידיאולוגיה ז׳בוטינסקי. זאב של 1—
הדגול. המורה על־ידי ראש

 שיש נקודות, שתי זו אידיאולוגיה כוללת השאר, בין
היום: של המציאות לגבי רבה חשיבות להן

 שייכת הירדן עפרי משני ארץ־ישראל •
ק — היא לעם־ישראל. ר היא. ו

 המקורי. הבריטי במנדאט נקבעו ארץ־ישראל גבולות *
 שום החרות. תנועת ובסמל אצ״ל, בסמל הופיעה המפה
ההיסטורית. למולדת שייך אינו אחר שטח

להתיישבות. ערך ואין חשיפות אין •
 לאנשי ותלמידיו ז׳׳בוטינסקי לעגו דורות שני במשך

ההתייש באמצעות כי שהאמינו העובדת״, ״ארץ־ישראל
 הרצל כמו ז׳בוטינסקי, מדיניות. הכרעות להשיג ניתן בות

 למיס- רק חשיבות יש שניהם, לדעת זו. דרך פסל לפניו,
העמים. למישפט מדיניות. להכרזות בינלאומיים, מכים

ה השקפת־העולם לכל מהותיות הן אלה נקודות
 הוא מנעוריו. ברכיהן על חונך בגין מנחם רוויזיוניסטית.

מלים. מיליוני כך על וכתב נאם
 פריד הולד הוא לשילטון, בהגיעו והנה,
ההפוכה.

שלום, למדינת־ישראל מציע אל״פאדאת נוואר
ובגין: ז׳בוטינסקי הרצל, ביקשו אשר את לה שיתן

כדין. חתום חוזה־שלום במישפט־העמים, המוכר מיסמך י
:דברים שני אל־סאדאת דורש זה תמורת

 עד סיני, שטח מכל ישראלית נסיגה •
הבינלאומי. לנפול

ארץ־ בין שהפריד מפני ״בינלאומי״, נקרא הזה הגבול
 שמצוי מה כל :כלומר מצריים. ובין המנדאטורית ישראל
 התורה פי על לארץ־ישראל שייך אינו הזה לגבול מעבר

האדוקה. הז׳בוטינסקאית )
 כפיתהת• שהוקמו ההתנחלויות פירוק • י

נמ שכולם פיני, של האיזורים וכשאר רפיח
לארץ־ישראל. מחוץ צאים

 הכרה כגון אחרים, דברים כמה גם דורש אל־סאדאת
 פרשנים לדעת אולם עצמית. להגדרה הפלסטינים בזכות

מילולי. סיפוק יבקש היותר לכל כך. על יעמוד לא הוא
 המצרים נכונה. שאינה ויתכן נכונה, זו שגירסה יתכן

 ומדינאים האמריקאים, בהחלט. אותה מכחישים עצמם
 מוכן, אל־סאדאת כי בגין באוזני לוחשים בעולם, אחרים

נפרד. לחוזה למעשה,
המוזר. הדבר קורה והנה
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 בגין של ההיגיון ולפי הז׳בוטינסקאי, .ההיגיון פי 6•

 להגיע האפשרות על לקפוץ צריך היה הוא עצמו, )
 אל־סאדאת. עם נפרד להסכם ״
 מאמץ כל לעשות צריך היה השקפתו, לפי •

זו. לעמדה אל־סאדאת את לדחוף כדי
 קח !ההתנחלויות את קח :להכריז צריך היה הוא

 !לארץ־ישראל מחוץ שהם השטחים כל את קח נ סיני את
 לתת מוכנים אנחנו מצריים, עם חתום חוזה־שלום תמורת

המערבית. ארץ־ישראל בידינו שתישאר בתנאי — הכל את
ב היה אילו ראש־בית״ר, מצווה היה כך
 לדום קופץ היה בגין מנחם והכית״רי חיים,

לפקפק. ומכלי להסס מבלי ומציית
■ 1■ ■

 הוא אין לבדו, להחליט צריך כשהוא עתה, ד
 ההיפך. את עושה הוא זאת. עושה _
 אל• של רכבת־השלום להורדת הביא הוא י

 — בנכר התנחלויות במה כגלל מפסיה, סאדאת
כסיני.

 זאב שר כן!״ גם זו — שלנו זו לירדן, גדות ״שתי
 ז׳בוטינסקי שר באר־שבע,״ עד ״ממטולה ז׳בוטינסקי.

פיתחת־רפיח. על אחד שיר אף חיבר לא הוא אחר. בשיר
ימית. על חלם לא הוא

 לא שכם, ביגלל לא — המשא־והמתן התפוצץ והנה
עזה. ביגלל לא חברון, ביגלל

ימית. דיקלה, שדות, כיגלל התפוצץ הוא
אותן — נקודות־התיישבות כמה ביגלל התפוצץ הוא

 ״עוד ביגלל התפוצץ הוא להן. לעג שז׳בוטינסקי נקודות
 דונם״. ועוד עז

מוזר. מוזר,
■ ! 1■ ■ !

 זו? עמדה לנקיטת בגין את הביא ה ך*
ו  לא התוצאות הרי שלא. בוודאי הפוליטי? ההגיון •

לרוחו. בוודאי תהיינה
 את אש״ף יפיק סופית, אל־סאדאת יוזמת תישבר אם

 מנחית היה סאדאת־בגין הסכם מכך. העיקרית התועלת
הפלסטיני. האירגון על נוראה מהלומה
 כעיני ייראה ואם אל־סאדאת, ייכשל אם
 שוב אש״ה יעלה כושל, כמדינאי הערכי העולם
רמא. לאיגרא עמיקתא מכירא

 מתנהג? שהוא כפי בגין מתנהג כן,.מדוע אם
לדעת. קשה
הכושר הבדגוריויגי, כושר־ההחלטה לו חסר פשוט אולי

לחברון. לנסוע כדי זה״
 אלא לפלסטינים, חגדה את להחזיר רצה לא הוא אבל

 השליט הוא המלך כי משוכנע היה הוא חוסיין. למלך
 ראשון חוזה-שלום על לחתום מוכן שיהיה היחידי הערבי

 התפקיד את לחוסיין הגורל יעד בעיניו, ישראל. עם
 נפשו. נימי בכל בכך משוכנע היה הוא הזה. ההיסטורי
ההזדמנות. באה והנה
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ארץ־ישראל ומפת ז׳בוטינסקי בגין,

 שעשה כפי הסביבה, לדעת לחלוטין המנוגד דבר להחליט
.1956ב־ מילחמת־סיני אחרי בן־גוריון
 להיראות חושש הוא אולי בעצמו. בוטח הוא אין אולי

 אדם רק והרי — ״ויתורים״ לעשות המוכן חלש, כאיש
 כמו — לו יש אולי כחלש. ייראה שמא חושש חלש

 אנשי פני מול תסביך־נחיתות — רבים לרוויזיוניסטים
 אולי התנחלויות. לפרק פוחד הוא כן ועל ההתיישבות,

 כמו העובדת״, ״ארץ־ישראל חניכי על-ידי מושפע הוא
 על כולה המדינה את להקריב המוכנים שרון, אריק

 ההיסטרית לצעקנות נכנע הוא אולי ההתנחלות. מיזבח
 של המטורפים השוליים אנשי ושווד, כהן גאולה של

עצמו. הוא לא גם אולי יודע? מי מחנה־ז׳בוטינסקי.
 מדיניות מנהד בגין מנחם ברור: זאת ירק

 ראשי-הממשלה מכד יותר אנטי־ז׳בוטינסקאית
לו. שקדמו
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ב חדשה תופעה אינה זו מעין מוזרה תנהגות ■ן*

 בולטים. תקדימים כמה לה יש הישראלית. מדיניות 1 י
.1974כ־ רכין י*י!ק שד התנהגותו :למשל

 ראה הוא ישראלי־ירדני. בהסכם ליבו בכל דגל רבין
האפשריים. ההישגים שיא את בו

 וגמור מנוי היה מהם. וחשש הפלסטינים, את שנא הוא
 להסכים ולא אש״ף, עם משא־ומתן לעולם לנהל שלא עימו

פלסטינית. למדינה לעולם
 התנגדות נבעה לא בגין, אצל במו שלא אך

 המערבית בגדה להחזיק הרצון מן רבץ אצל זו
 דכין אבותינו״. ״נחלת שהיא מפני מחיר, בכל
 כולה. את בימעט להחזיר בהחלט מובן היה
בווי■ ״להצטייד מובן שהוא בפומבי הבריז הוא

קיסינג׳ר הנרי השיג יום־הכיפורים מילחמת הרי ^
 עמד עיניו לנגד וסוריה. מצריים עם הסכמי־ביניים

ירדן. עם — שלישי הסכם־בי׳ניים להשיג הצורך
 אמר קיסינג׳ר מובהקת. אמריקאית בת־חסות היא ירדן
 שמצריים אסור לשמוע: מוכן שהיה מי ולכל לעצמו,
 מפני ובקונייטרה) לתעלה (ממערב ביתרונות יזכו וסוריה

 את תקף שלא חוסיין, ודווקא ישראל, את תקפו שהם
למלך. גם משהו לתת מוכרחים מופסד. ייצא ישראל,

מבריקה. הצעה היתה לקיסינג׳ר ץ מה לתת
 מדיניות של הבלתי־רשמי הבסיס תוכנית־אלון, לפי

 לירדן. לחזור צריכה יריחו היתד, והבין, גולדה ממשלות
המע הגדה בין חוליית־הקשר לשמש אמורה היתה היא

לישראל. עמק־הירדן סיפוח אחרי והמיזרחית, רבית
 יריחו את לחוסיין להחזיר לא מדוע בן, אם
זו הסכפ-כיניים במיסגרת מייד,
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הוא הזה. הרעיון על לקפוץ צריך היה רבץ צחק !ן•

להשקפתו. בדיוק התאים
 לגשת לו מאפשר ואולי חוסיין, את מחזק היה הדבר
הבא. בשלב ישראל עם חוזה־שלום לחתימת
 היתה המערבית בגדה אחת בעיר הירדני הדגל הנפת
 עם שוב להסתדר להם שכדאי הגדה לתושבי מבשרת
השטחים. את בחזרה לקבל עומד שזה מפני המלך,
 בשוק מניותיו את ומוריד אש״ף את מחליש היה זה

 המישטר של המניות את מעלה היה וזה הבינלאומי.
בעמאן. הפרו־אמריקאי
 להש• בדיוק התאימה ההצעה — בקיצור
 אותה דחה הוא אבד רכין. שד קפת-עולמו

}מדוע וכד. מכל
 על תכריז היא כי בשעתו, התחייבה, מאיר גולדה

ה הגדה מן אחד שעל שתחזיר לפני חדשות בחירות
הזאת. ההתחייבות את עצמו על קיבל רבין יצחק מערבית.
 לא הוא לבחירות. ללכת חשק שום היה לא לרבין

 אלא הליכוד, מפני חשש לא הוא בעצמו. בטוח היה
בשקט. רצה הוא פרס. שימעון מפני

 ששיגר אלון, יגאל דשר-החוץ הבריק כן על
 ״לא :האמריקאית ההצעה את מוושינגטון לו

יריחו!״ ביגדד לבחירות נלך
 יצחק של דינו את חרץ שהוא יתכן היסטורי. מיברק

רביו•
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של מתקופתו תקדים להביא גם אפשר רוצים, ם ^
בן־גוריון.

 היה הזקן שד כהשקפת־עודמו היסודות יסוד
 המעצמה של בת-הכרית להיות ישראל שעל

ארצות-הכרית. :ביותר החזקה המערבית
 הוא ישראל. לביטחון המוצק הבסיס זה היה בעיניו

 מוכן היה לא הוא אותם. אהב ולא בערבים, האמין לא
 ולהביאם לבם את לרכוש כדי ממשי מאמץ שום לעשות

 חשוב היה אחד דבר רק המדינה. קיום עם להשלמה
האמריקאית. המדינה עם ההדוק הקשר בעיניו:

 במיל- רבים. קורבנות בן־גוריון הקריב זה מיזבח על
 כשזה המערבית, הגדה מכיבוש נמנע חמת־העצמאות

לכך. התנגדו שהאמריקאים מפני אפשרי, הפך
 העולה הכוח היא האדומה סין כי האמין בן־גוריון

 ישראל, עם קשרים לקשור סין הציעה כאשר אך בעולם.
האמריקאית. התגובה מפני בחששה הממשלה, כך על ויתרה

 הבריטית- לקנוניה 1956ב־ בן־גוריון נכנם זאת בכל
מיבצע־סיני. את שהולידה צרפתית,
 הוא אנטי־אמריקאית. קנוניה שזוהי ידע הוא

 מדינות שתי הן וצרפת שבריטניה גם ידע
כפי לעמוד מסוגל היה לא הוא אך שוקעות.

שט וכיבוש קל צבאי ניצחון לו שהבטיח תוי,
נרחבים. חים

 טעותו על עמד כי להודות יש הזקן שיו לשיבחו
 עם לעימות להיכנס עומד שהוא לדעת כשנוכח במהרה.

 בילבד יומיים :במהירות־שיא הדגל את הוריד וושינגטון,
השלישית. מלכות־ישראל על חגיגית שהכריז אחדי
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לגמרי הסותרים מעשים לעשיית מדינאים מביא ה **

השקפתם? את
 גם ולפעמים כני-אדם, רק הם מדינאים גם

לא. זה
משוע הם להשפעות. לפיתויים, לחולשות, כפופים הם
 מדיניות־ של ולשיקולים מיפלגתיים לאינטרסים בדים

מדיגיות־החוץ. של שיקולים על המאפילים הפנים,
 אין כיום זה. מכלל יוצא אינו בגין מנחם

 גם פועל הוא יריביו. השקפת נגד רק פועל הוא
עצמו. שלו ההשקפות נגד

ת1נ א


