
 ההיאחזויות פרשת
לקירקס! הפכה

 בולה הפרשה !נראתה ,ראשון ,מבט ,■ך
 ומי ערמומית מאקייבליסטית, במזימה ■-

 ב־ והשתלשלו׳׳חה אחרי !שעקב מי תוכמת.
 להט,נע היה יבול לא אימצעי־התיקשיורת,

הפו ממשלת־י׳שראל, :הנחרצת מהמסקנה
 שלום, הסדר של אפשרות כל מפני רחת

 את לטרפד החליטה ׳שלא־על־יפי־תנאיח,
הוועי כינוס ערב !השלום יוזמת חידוש

החל קיפלה פקמפ־דיוויד המשולשת דה
 נוספות התנחלויות חמש והקמת על טה

עוב לקבוע רצון מתוך המערבית, בגדה
אפ הסדר כל לפני בשטח, סופיות דות
 זו שהחלטה ברורה ידיעה ומתוך שרי

השיחות. _המשך את לסכל עלולה
 היה וניתן הדברים, פני היו אלה ,אילו
 להצדיקו: לא כי !אם המהלך את להבין

 ארץ־יש- לעקרונות הנאמנה בגין, ממשלת
 ומצעה, דגלה על החרותים השלמה ראל

 קיו־ את מסכן השלום כי למסקנה הגיעה
כפיי- את למנוע !מבקשת ישראל, של מה

מ כלקוח נראה במציאות שאירע מה
ה היה אילו חלמאית. מהתלה תוך
 אחרת, מדינה בממשלת מתרחש דבר
 ולצחוק לבוז ללעוג, מקום בהחלט היה

 קומדיות ,אבל מדינה. ואותה של לאידה
התחול הזו וההבלים השטויות הטעויות,

 המדונה. לגורל ביותר החיוני בנושא לה
של באמינותה לפגוע יכלה לא כבר היא

 ישל כחבורה להציגה רק ׳אלא הממשלה
 מהלך על השליטה את שאיבדה1 שוטים

שיקול- יחסר שלה צעד ושכל המאורעות
נח״ל*מפוכחת. וראייה דעת

חלם
 לענייני-ביט- השרים ועדת־ חלמת ך*

 נח״ל היאחזויות חמש הקמת על חון י י
 לפני ביוני, 28ב־ התקבלה בבקעה, צבאיות

ועידת בזלצבורג, וייצמךסאדאת שפגישת

שרון אריק
!״נפוח ראש לי ״יש

 של באמצעים אפילו מחיר, בכל עליה יתו
 אחת אפשרות רק היתה וחבילה. טירפוד
 שהתיסבוכת זו: מפרשנות יותר גרועה

 עצמה את הממשלה סיבכה שבה האומללה
 מתיב־ כתוצאה לא במתכוון, שלא ■נגרמה

 טימטום מתוך !אלא מוקדם, ׳טבססני ינון
פשוט.
 הרי ואבסורדי, נראה שהדבר כמה עד

 דוד מובילה המאורעות השתלשלות בחינת
ה את מזכירה היא השניה. ׳למסקנה קא

 חברו את שפג׳ש הגבר יעל הידועה בדיחה
 בועל אתמול אותך ״ראיתי לו: ובישר

 פרץ באשר המירפסת.״ על אשתך את
 המספר: יכך על יתמה רועם בצחוק הידיד

צוחק?״ אתה ״מיה
 הייתי לא בכלל ״זד. :הבעל לו השיב

בבית.״ אתמול הייתי לא אני ,אני.
 ׳נופח לצחוק יבלה ממשלת-ישריאל גם

 בכל ■כלפיה השבוע שהוטחו ההאשמות
 גם שהיא מכך !נובע צחוקה אבל העולם.

 ילה דפקו באשר בבית״ היתד, ״לא כן
התדמית. את שם

 ׳באופק. נראו קמפ-דיוויד ׳ופגישת לידם
 כדאי התקבלה, ומדוע כיצד להבין כדי

אח שבועיים היה זה המיועד. יאת לשחזר
 בגין, מנחם כי היה נראה שבהם הימים רי

 ישיבת אחרי וחצי ,שבוע ליפול; עומד
 השלילית התשובה נוסחה שבה הממשלה
 בדבר ארצות-הברי׳ת שהציגה לשאלות

בשטחים. באוטונומיה הריבונות עתיד
ב התקבלה ההחלטה פיקאנטי: פרט

 את נתן אייבי הפסיק שבו עצמו יום אותו
 הקמת ,נגד ׳שכוונה שליו, ׳שביתת־סרעב

בשטחים. נוספות התנחלויות
במו היה, בוועדת־הישרים ההצעה יוזם

 שמאז שרון, אריאל שר־החקלאוית בן,
 על ׳להתריע הדל לא שיחות-השלום החלו

 אבל מתנחלת״. ,״שאינה הממשלה מחדלי
 שר־ דווקא זה היה ׳פארדוכסאלי !באופן

 ההתנחלויות, מתנגד וייצמן, עזר הביטחון,
ההחלטה. לקבלת בעקיפין שגרם

 היה מצריים עם המגעים בתחום המצב
בי אריק סתום. ומבוי מוחלט קיפאון של
הקשוח הקו של ההצלחה יאת ׳לנצל קש

וידין בגין
האחריות מן בריחה

 שבוע הממשלה בישיבת ׳שהתקבל ,ומיצי,
 להצדקתה הצעתו. את !והעילה לכן קודם
האח הפגישה פרוטוקול יעל התבסס הוא

 ,וייצמן, לעזר סאדאת ,בין ,שנערכה רונה
 ה־ לממשלה היועץ־המשפטי בידי !שנרשם

 ■פרוטוקול באותו ׳ברק. יפרופסור_יאהר!וו
 שבמיסגרת סאדאת רימז !בו משפט היה

 למאה־ פתרון למצוא יהיה ניתן ההסדר
 המערביית. ■בגדה ישראליים צבאיים זים

מש ■לפרש התבקשו הישרים ועדת הברי
 לכך, סאדאית ישל מראש כהסכמה זה פט

ל צבאיות ■היאחזויות ■נגד דבר לו ׳שאין
״שו נגד רק ■אלא ישראל, ביטחון אבטחת

 ■פירשו והם ,אזרחיות. והתנחלויות בים
התנגד. ילא וייצמן עזר !אפילו כך. זיאת

 ה־ את להקים היתר, אריק של הצעתו
׳ש הנחה מתוך ,בבקעית־הירדן היאחזויות

קונצנ קיים זד, באיזור היאחזויות לגבי
״!תוכניית את ,תואמות הן לאומי: זוס

עקרונו ■ואת המערך מדיניות את אלון״,
 הנימוקים אחד ד״!ש. !שיל הגמישים תיה
 הטיעון, גם היה ההיאחזויות הקמת ביעד
 נוסף מיקוח קלף לממשלה יספקו שהם
״ש כדי לכיש״תחדש, המשא־ומתן בעת
 מצרי ויתור תמורת לרדת״ מאיפה, יהיה

■אחרים. ■ישובים להשארת
 ראיש־ סגן הייה להחלטה שהתנגד היחיד
 שיערער הודיע הוא ידין. ייגאל הממשלה

 כיום, ידיו של טענתו ׳אולם ההחלטה. על
 את מעכבת היא כי עצמו מהודעת שהבין
 יאותה ׳מבטלת !שהיא או ההחלטה, ביצוע

 אותה יעלה ההצעה שמגיש יעד למעשה
 מה על ילה ,אין הממשלה, במליאת שוב

 כי!אריק במפורש נירשם בפרוטוקול לסמוך.
שיער ידין הודעת פירוש ■אם שאל שרון

 השיב יכך על החלטה. ■שאין מובנה ער
התקבלה.״ ״ההחלטה :■ראש־הממשלה

 בטענה ידיו של פיו את סתם בגין
 זכות לד״ש מקנה הקואליציוני שההסכם

היאח על לא אבל התנחלויות על ערעור
נח״ל. זויות

 ״שכחו״ השדים
ה את ט חל ה ה

 חודשו החלטה, אותה אחרי קצר מן *י
 החלו העניינים המצרים. עם המגעים 1

 הממשלה חברי כל מהיר. בקצב ■להתגלגל
ה ביתנו הפנימיים בתככים שקועים יהיו

 המדיניים, הדיונים על ונעולים ממשלה
הק ׳בדבר החלטה אותה יאת ששבחו עד
 או לדון הפסיקו ההיאחזויות, חמש מת

 הסכמה מעין ביניהם היתה בה. לטפל
׳לה אין המגעים ׳חידוש שעם שבשתיקה,

חהיאחזויות. את עלות
 היד, ההחלטה את שכח שלא היחיד

 לידם, ועידת סיום אחרי יומיים שרון. אריק
 בקמפ־ הפיסגה שוועידת לפני ביולי, 21ב־

 התנועות מזכירי את כינס נחזתה, דיוויד
 מישרד־הביטחון, נציגי בנוכחות המיישבות,

התישבות. גרעיני להכין מהם ביקש
ל- נועדו לא אלה שגרעינים אלא

 בהיאוד בבקעה. המתוכננות היאחזויות
 כיוון ניח״ל. חיילי רק להחזיק ניתן זויות

 להיאח־ פנויים גרעינים היו לא שלצה״ל
 !אליהן להעביר ,אריק ביקש אלה, זוייות

 וליישב בגדר, קייימות מהייאיחזויות גרעינים
אזרחיים. גרעינים באלה

 ׳אחיזת-עיניים. יהיה כשלעצמו זה מעשה
המער בגדר, הצבאיות הד,יאחז׳וי!ות כל לא

 ניתן ילא !חלקן את לאיזרוח. ׳נועדו בית
 שיהיו ישובים יבחן ולהקים לאזרח בכלל

 היתד, זאת אבל עצמם. לשאת מסוגלים
ב נוספים ישובים להקים היחידה הדרך

האמריקאים. את להרגיז מבלי גדה
 בהחלטת מכוסה עצמו את ראה אריק

ב אולם ביטחון. לענייני ועדת־השרים
 לא הוא בעבר מקובל שהיה למה ניגוד
 ושר־החוץ מראש־הממשלה אישור כיקש
 שוב בינתיים ההחלטה. לביצוע לפעול
 וואנס אתרטון המדיניים. ■התנאים השתנו
ל אפשרות נראתה שוב לארץ, הגיעו
 כל הוקפאו מכך כתוצאה המגעים. חידוש

מ למעשה, ה,היאחזויות. להקמת ההכנות
 למימוש דבר נעשה לא שבועות ארבעה זה

כנר הבין אריק גם ההיאחזויות. תוכנית
 קמס־ ועידת ערב ההיאחזויות שהקמת אה

שקוף. כניסיוךחבלה. תראה דיוויד
לפי עד נישכח היה העניין ישכל יייתכן

ה דבר הובא לולא במשא־ומתן, הבא צוץ
שר עם המיישבים הגופים נציגי של פגישה

 לידיעת שבועיים, של באיחור ד,חקלאות,
ו באומץ אז פעל שריד שריד. יוסי ח״כ

 כחבר־כגסת. שליחותו את ומילא בתבונה
וה החוץ ועדת ליו״ר מכתב שיגר הוא

 הובאה לא מדוע לדעת תבע שבו ביטחון
 ועדת חברי לידיעת ועדת־השרים החלטת

החוץ־והבטחון.
׳לה הממשלה יכילה עדייו זיו בנקודה

האו לראשיה הייו איילו עצמה. את ציל
 :מיד מצהירים היו ,חהשכל־הישר מץ

 אבל כזיו, החלטה התקבלה אומנם ״׳נסון.
׳ומבו ■בטלה היא השתנו, שהתנאים כיוון
 היש־ מקום •שאת אלא מוקפאת.״ או טלת

 הממשלה שירי הטומטום. תפס כל־הישיר
ני כי בחעתיועי-יהשווא השתעשעו עדיין

 ׳ולהוליכו מהעם האמת את להסתיר חן
 יאותה על הוטל איפול של מסך שולל.

 ׳ושרייה הממשלה דוברי אומללה. החלטה
ה כשאת ויסד,טעיות, בהסחישות הסתבכו
 ייגאל ממלא זה בתחום המרכזי תפקיד

 פוליטיים משיקולים הופעלה הצנזורה ידין.
ציבוריים. ויכוחים למנוע פנימיים,

משי זיו הייתה לצפות, היה שניתן כפי
 ימים ׳תוך :׳לכישלון מראש שנועדה מה

 בעזרתם השק, מן המרצע יצא ספורים
 יש־ אלא עכשיו. שלום אנשי ישל הפעילה
 התקבלה כאילו ההחלטה הוצגה זו בצורה

׳ועי את ׳לטרפד מנימה מתוך ׳לאחרונה ירק
הוצ הממשלה בקמפ-דיוויד. הפיסגיד, דת
 !מסו־ שאינו אנשים הסר ובערוותה: גה
 מראש ׳לחישוב או עבודת־צווית לעבוד גל

 בכל נמצא לא הסתבכות. למנוע כיצד
 ו־ מוסמכת הודעה שימסור מי הממשלה
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