
 משה חיפש ארוכים שבועות משך ף*
י  את לנטוש כדי דרמתית אמתלה דיין •

מצא. ולא חיפש הממשלה.
 רקע עד לעזוב היתה כוונתו

 יבהיר אשר חשוב, עקרוני עניין
 כמוהו עקרוני איש אין כי לכד
זו. בממשלה לשרת עוד יכול

 העניין: את מצא כי סבר שבועיים לפני
ה אך בגדה. הפרטיות הקרקעות הפקעת
פו החלטת וקיבלה לו התחכמה ממשלה

 לדבר והתכוונה אחד דבר שאמרה שרת,
עימה. להסכים נאלץ דיין אחר.

 של ״א־פרופו לפרוש דיין החליט לבסוף
 דחוק היה הרשמי התירוץ דבר״. שום

זאת. הבין עצמו הוא וגם ביותר,
את לנהל יכול הוא אין :האמתלה
 את מנהל אחר מישהו כאשר יחסי־החוץ,

 לא ״אני האוטונומיה. על המשא־והמתן
 ועוסק לעסוק, רוצה שאני במה עוסק
לעסוק.״ רוצה לא שאני במה

 אמנם, משכנעת. אמתלה זאת היתה לא
 קומדיה הוא האוטונומיה על המשא־והמתן

 זו לקומדיה התסריט את אך בהמשכים.
 בקמם־דיי- חיבר כאשר עצמו, דיין כתב
 הסכם- את בגין, מנחם עם יחד וויד,

 את שהעלים האוטונומיה, על המיסגרת
 ובין המצרית התפיסה בין התהומי הניגוד

ממשלת־ישראל. של התפיסה
 התפיסה את לנטוש יכולה מצריים אין
 כל בעיני כבוגדת להיראות מבלי שלה,
 רבים. מצרים בעיני ואף בעולם, ערבי
 את לנטוש כלל מציע אינו דיין ואילו

ש אמיתית, אוטונומיה השוללת הגישה
להיפך. פלסטינית. מדינה להקמת תביא

י לאלתר ומדוע י התפטר מדוע כן, אם
 ממלא דיין של בריאותו מצב כי ברור
בשיקוליו. מרכזי תפקיד

 קטע■ להוצאת ניתוח שעבר מאז
 נמצא כסרטן, נגוע שהיה מעיים

 כהת־ נתקף הוא קשה. כמצב דיין
 כעינו גם חוסר־ראייה, של קפות

טיפו גם לו יש כי נראה הימנית.
 אי־נוחות לו הגורמים אחרים, לים

רכה.
 באי-יכולתו חיצוני באופן בולט הדבר

 אחד. במקום ממושך זמן לשבת דיין של
 יוצא הוא טיכסית, ארוחת־ערב של במהלך

 ראה בחוץ־לארץ, ביקור בעת פעמים. כמה
 לאולם־הישיבות, מחוץ שהמתין עיתונאי,

 על ונשען האולם מן יוצא דיין שהשר
 בדאגה ושאל ניגש העיתונאי המשקוף.

 שאינו לו אמר דיין לעזור. בכוחו יש אם
 לחדרי־ אותו להוביל ממנו וביקש רואה,

השרותים.
 לשבת דיין התקשה כתיקונם בימים גם

 כדי בגסות, בבני־אדם נהג הוא בישיבות.
 בכך ראו ורבים שיחות, או ישיבות לסיים
 שידעו היו בלתי־סבלני. אופי של תכונה

 העין, בתושבת מכאבים נובע הדבר כי
 המפורסמת. רטייתו את עונד הוא כאשר

 אח להסיר דיין צריך בנוח, לחוש כדי
 ובמיש־ בבית כך עושה הוא ואכן הרטייה,

 אך לכך, רגילים ומקורביו בני־ביתו רד.
 זרים, בנוכחות כך לנהוג יכול הוא אין

להיבהל. העלולים
 סובל דיין שבעתיים. המצב הוחמר עתה

בעבודתו.
ספו־ ימיו כי מאמין דיין יותר: חשוב

>

 שיט־ את האשים שלו בדברי־הפרידה עוד
 שהם בכך, אבן ואבא אלון יגאל פרס, עון
 המערבית הגדה של שטחים מחזירים היו
 שום עצמו לדיין שאין נובע ומכאן —

כזאת. כוונה
לני דיין הסכים לא אם כן: על יתר

 השבוע דווקא קרד. מה המשא־והמתן, הול
 לפגי לא מדוע ז מסקנות להסיק שהכריחו

 הוועדה הוקמה כאשר חודשים, ארבעה
? ״בורג־תיאטר״ ההיתולי בתואר שזכתה

 אינו התירוץ כי המסקנה מן מנוס אין
 נמצא שלא מפני בא, הוא תירוץ. אלא

אחר. תירוץ
ל זמן היה לא לדיין :ומכאן

 הזמן טרם. יותר לתירוץ המתין
לו. דחק

 ונראה שהצליח אף — ניתוה־הסרטן דים.
 אותו לימד — בגוף התפשט לא הסרטן כי

 למימד־ לגמרי חדשה בצורה להתייחס
הזמן.

 שיש הזמן את לנצל רוצה דיין
 ה■ עד גדול ספר לכתום כדי לו,

מצריים. עם ליטלום משא־ומתן
 יועלם כן, יעשה לא שאם חושש הוא
 מצריים, עם הסכם־השלום בהשגת חלקו

שחי כמי להצטייר עלול שהוא — ולהיפך
 היה עוד כל לו, והפריע במשא־ומתן בל

ה של היחידי בךהתפנוקים וייצמן עזר
 החליט ודיין מקובלת, דיעה זוהי מצרים.
 שלו גירסתו את ולהטביע אותה, לשרש

 את לעצמו להבטיח כדי המאורעות, על
בהיסטוריה. מקומו
מסר כבר כך על הראשונה ההודעה את

 של ביקורו בעת שבועות, שישה לפני
 לעיתונאי ודווקא בארץ, אל־סאדאת אנוור
 אולר בשבועונו, שלו הארוך בדיווח מצרי.
 ),2197( הזה העולם על־ידי שפורסם טובר,
הח בארוחת־הערב כי מנצור אניס סיפר
 אןז־ ״בקרוב דיין: לו אמר בחיפה גיגית
 יוזמת- על זכרונותי את ואכתוב אשב פטר.

 הסודות. כל רבים. גילויים לי יש השלום.
היום.״ עד אור ראו לא מהם רבים

 עולמי, סקופ היה מנצור של הגילוי
 משה הראוייה. בתשומת־הלב זכה שלא
 כי עד להתפטר, רבות פעמים איים דיין
 את יממש כי הפעם גם האמין לא איש

כוונתו.
ב■! יתר,

 בימי מרצונו. דיין התפטר לא עולם ף*
 מתפקיד התפטר אשכול לוי של כהונתו ■יו

 שבן- מפני מחוסר־ברירה, שר־החקלאות
 רפ״י לתנועת להצטרף אותו הכריח גודיון

 גולדה בימי בה. האמין לא שדייו החדשה,
 הזעם ביגלל להתפטר דיין נאלץ מאיר

 יום־הכיפו- מילחמת אחרי שהתעורר
רים.

כ פעמים מאות •טאיים האייט
 כפעם השכוע התפטר התפטרות,
מרצון. כחייו הראשונה

 הימים ברבות כי לחשוב היה נעים
 כך משום וכי יונה, דיין משה הפך
 בחברת להימצא לסבול עוד היה יכול לא

המשתו וההרפתקנים הטורפים הניצים
שרון. אריק של מסוגו ללים,
 זו. להערכה רבות אסמכתות אין
דיין הפליט האחרונים בחודשים אמנם,

ב להתפרש שיכלו הצהרות, פעמים כמה
 והוא אש״ף, עם להידברות הקרקע הכשרת

הידו וברצועה בגדה אישים עם נפגש גם
 לא אך אש״ף. של נלהבים כתומכים עים

חדשה. ועיקבית אמיצה גישה בכך היתד,
ה התפטרותו ערב בליל־שבת, להיפך,

 יונית שהיתר, הצעה דיין השמיע רשמית,
 הציע הוא בתוכנה. ניצית אך למראית־עין,

 הישראלי הצבאי המימשל את ״לאזרח״
 ה־ את להוציא :כלומר וברצועה. בגדה

 ישראלי במימשל ולהחליפו הצבאי, מימשל
 המיש־ בידי הפנימי כשהביטחון אזרחי,

מקומיים. ערבים שתכלול הישראלית, טרה
להת מישהו היה יכול ראשון, במבט

 מתקדמת, הצעה זוהי כי למחשבה פתות
 אך הפלסטינים. עם השלום לקראת צעד

ההפוך. בכיוון צעד זהו למעשה
כו מדינה הבינלאומיות. האמנות פי על
 הכבושים בשטחים לשלוט רשאית בשת

 יונקת היא צבאי. מימשל באמצעות רק
 מצרכים רק אלה בשטחים זכויותיה את

 צבאי. רק להיות יכול והשילטון צבאיים,
 הצבאי, הצורך נעלם השלום השגת עם

לע לכובש אסור לסיומו. מגיע והכיבוש
מצו נובע שאינו דבר אלה בשטחים שות

 המילחמה. ניהול במהלך ישיר, צבאי רך
 המימשל הקיים. החוק את לשנות לו אסור

 לגבי הדין והוא מטיבעו, זמני הוא הצבאי
מעשיו. כל

פירו אלה בשטחים המימשל ״איזרוח״
 השטחים סיפוח אחד: הוא המישפטי שו

לישראל.
 לממשלת־ו־,ליכודי, דיין הצטרף בשעתו

המערך, ברשימת לכנסת בחירתו למחרת
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