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 היו הישראליים ירותי־הכיטחון
 שזרם המידע שטף נוכח מודאגים, ״■

ה בתל-אביב. ארצות־הברית לשגרירות
 סו־ ידע לואים, סמיואל שהשגריר, עובדה

 מדיניים- בתחומים — רבים דות־מדינה
 עוררה — ביטחוניים־צבאיים ואף פוליטיים

■לפעולה. הביטחון אנשי את
 המדינה, בצמרת האישים את הזהירו הם
 אנשי בנוכחות הפח את לסתום מהם תבעו

 נפלה אזהרתם אך האמריקאית. השגרירות
אטומות. אוזניים על

 קב- את לפקוד המשיכה המדינה צמרת
ואנ החביב, השגריר שערך לות־הפנים

 ובפיקניקים במסיבות להנאתם בילו שיה
 גם ואופוזיציה קואליציה אנשי שערך•

 בכירים, ופקידים חברי-כנסת שרים, יחד,
 טועמים, באים, היום: גם בכך ממשיכים

ומפטפטים. ומפטפטים ומפטפטים לוגמים
לשי זקוק בכלל מי כאלה, בתנאים

הסי־איי־אי. סוכני של רותם
ה לשגריר נודע 1978 בינואר עובדה:
פני ממשלתית בהתייעצות כי אמריקאי,

 משמעוח שאין וייצמן, עזר אמר מית
 ההתנחלויות של קיומן להמשך ביטחונית

 את העביר השגריר בסיני. הישראליות
האמרי למישרד־החוץ הזה החסוי המידע

ש וכנראה ותוייקו, נרשמו הדברים קאי.
 של כלשהו בשלב שימוש בהם נעשה אף

ל שקדם הישראלי־מצרי־אמריקאי, המו״ם
ומצריים. ישראל בין השלום השגת

 לפני :מדהימה פחות לא נוספת, עובדה
 בתנאי- לשיחות לקמפ-דייוויד, שהמריאו

טר לא קארטר, ג׳ימי של בניצוחו הסגר,
 להיוועץ הישראלית המישלחת חברי חו

ויו שריו ראש־הממשלה, ברעהו. איש
לק תוכנית־פעולה מראש היתוו לא עציו
שית לא ואפילו ההיסטורי, המו.״מ ראת

ובמגמותיהם. בכוונותיהם זה את זה פו
 ידע אחד איש רק אך יאומן, לא

 המיש־ ראשי של העמדות את לאשורן
 לואיס. סמיואל האמריקאי השגריר — לחת
 אר־ נשיא גם ידעו — ידע שהוא ומה

המצ גם ואולי יועציו. וחבר צות־הברית
רים.

 את מוכר דיין
שי־האומה קוד

 את הגודשים הפרטים מן מעט לה
■  דאש־ממשלה בנזימן, עוזי של סיפרו י

 המדיני הכתב הוא שמחברו הספר, במצור.
שבו לפני לשוק יצא הארץ, היומון של

 שחלקו רב, מידע אמנם כולל הוא עיים•
 אך ראשוני, לפירסום זאת בהזדמנות זוכה
חשי שכן חיש-מהר, להישכח עלול הוא
 רושם עושה אינה כבר סודות־מדינה פת
איש. על
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 דיין משה את בגין מנחם הזמין כאשר
 הדבר עורר ,1977ב* לממשלתו להצטרף

 אולם בליכוד. וגם במערך גם — רב זעם
 פחות לא שהתנגדות יודעים, מעטים רק

התעו מכאיבה, יותר הרבה אך חריפה,
 ראש־ של מישפחתו בני בקרב דווקא ררה

הקרובים. ידידיו ובין החדש הממשלה
 בחצר מפגינים עשרות כמה כשנאספו

 בתל־ רוזנבאום ברחוב הבגינים, של ביתם
 לממשלה, דיין הזמנת נגד למחות אביב,

עליזה ראש־הממשלה. של רעייתו נשברה

 שרוע בעודו שהרי מפניו. יישמר אם שות
 אולי או — דיין נעתר חוליו, מיטת על

 שיש עימו והסכים לקארטר, — נכנע
 ועידת בדיוני לפלסטינים מעמד להקנות
ג׳נבה.

לאמ מוכר דיין נזעקו: בגין מקורבי
ב מכיר הוא !קון־שי־האומה את ריקאים

 ! ? הייתכן :נחרד עצמו בגין ! פלסטינים
 עליו חביבה שהיתה בשיטה נקט דיין

 את לבגין שלח הוא :עצמה ושהוכיחה
-*ןאר- נשיא עם שיחתו של הפרוטוקולים

שרון השר עם טמיר
בממשלה גנרלים חמישה

 מאור ומתרחקת הכלים אל הנחבאת בגין,
 את לזנוח בבעלה הפצירה הזרקורים,

 ״הנבל של בפניו הדלת את ולסגור כוונתו
 מיל- אסון את מדינת־ישראל על שהמיט

 בשלו. בגין אך יום־הכיפורים״. חמת
ונמ במיטבח עליזה הסתגרה כשנואשה,

ימים. כמה במשך בעלה עם מלדבר נעה
 ראשי- עם לשוחח דיין יבוא ״כאשר

 ימים באותם בגין אמר ושרי־חוץ,״ מדינה
 של הגיהוץ קמטי אם יבדקו ״הם בגאווה,

■למהדרין.״ ישרים מכנסיהם
 בבית־החו־ בגין כשאושפז זמן, כעבור

 קרום דלקת בגלל בתל־אביב, איכילוב לים
 בשאלה, הסתם מן הירהר לקה, שבה הלב
 לחשוש חייבים זרים מדינאים רק האם

לע יטיב עצמו הוא גם שמא או מדיין,

 קארטר עם שהתמודד הוכיח צות־הברית,
בתקיפות.

 בגין. על ״לעבוד״ דיין הצליח כך
 וגלויית,״ דויד של הסטריאוטיפ ״במיסגרת

 התבונן ״שדרכו בספרו, בנזימן מעיר
 בעולם, ישראל של מעמדה על בגין מנחם

 של התקיפה התמודדותו ליבו על דיברה
שהש הנחרצות המילים קארטר. עם דיין
ה המעצמה נשיא באוזני שר־החוץ מיע

ה המהלך על בגין בעיני חיפו אדירה,
 הענקת דיין: עשה שאותו הממשי מדיני
השלום.״ בדיוני לפלסטינים מעמד

ה התהפכה מכן לאחר שבועות כמה
הפלס עם — ג׳נבה ועידת פיה. על קערה
ויר הצידה נדחקה — בילעדיהם או טינים

בנמל- נחת מצריים נשיא מסדר־היום. דה

 בהיס׳ חדש פרק ופתח בן־גוריון התעופה
המרחב. של טוריה

 דיבדו מה על
שלה בשולחן הממ

 לא ממשלת־ישראל של שריה רכית 14*
 בדיוק מה הרגע לאותו עד ידעו 1₪1

ה מאחרי האחרונים בחודשים התרחש
 השלום תהליך של בהמשכו גם קלעים.
 המאורעות. בצידי השרים מרבית יוותרו
 באותה עבר העניינים של הממשי הניהול
 ראש־ מצומצמת: קבוצה של לידיה תקופה

 כשלידם ושר־הביטחון, שר־החוץ הממשלה,
 האמורים מיקצועיים, יועצים שני מסייעים

 המיש־ — לא־פוליטיים״ ״אישים להיות
אב בשירות־פעיל והאלוף ברק אהרון פטן
טמיר. (״אברשה״) רהם

 באותם להשתבח בגין היה יכול אם
 היה הרי מדליפים, לא שבממשלתו ימים

 השרים מרבית פשוטה: עובדה בזכות זה
 מתבשל מה ידעו ולא בעניינים היו לא

ה עם והתלת־צדדיות הדו־צדדיות בשיחות
והאמריקאים. מצרים
 המר זבולון שר־החינוך היה יכול לכן

 ממשלה ישיבת של בראשיתה לשאול
 בכבודו ראש־הממשלה נעדרו שממנה
 (שהיה ושר־החוץ בקנדה) (שהיה ובעצמו

 לנו מכרו שוב הם ״מה :בארצות־הברית)
 ז צחק. לא השרים מעמיתיו איש הבוקר?״

בדיחה. זו חיתה לא
 של רמתה על אור המטיל נוסף פרט

:הממשלה
 בלוד, אל-סאדאת של נחיתתו לפני יום

 השרים מיוחדת. לישיבה הממשלה התכנסה
 המת־ ההיסטורי המאורע בניתוח עסקו לא

 ולא השלכותיו את בחנו לא ובא, רגש
תר לשרטט או תוכנית לגבש אפילו ניסו
 ההערכות אפילו ישראלית. ליוזמה יסים

היש המודיעין סוכנויות של החשדניות
 עסקו הם לידיעתם. הובאו לא ראליות

 לאפשר האם אחרת: בשאלה זאת, תחת
 האופוזיציה מנהיג העבודה, מיפלגת ליו״ר

 ״ במליאת דבריו את לשאת פרס, שימעון
 החשובים- השרים לו. לסרב או הכנסת׳

 בורג, יוסף תמיר, שמואל בעיני־עצמם
 צריך התנגדו. שרון ואריאל ארליך שימחה
 של לזכותה סאדאת ביקור את לזקוף

 הפ־ בגין אך אמרו. הם הליכוד, ממשלת
 להע- הממשלה את ושיכנע אבירות גיו
הדיבור. רשות את לפרס .ניק

 התריס דמוקרטית,״ מדינה יש ״לנו
* ארצות נשיא של בפניו בגין מנחם

 של יועצו היה רובינשטיין אליקום *
 של הצבאי מזכירו היה תחילה דיין,

וייצמן.


