
בשל הקשות, משיחותיהם באחת הברית,
חמי חברים ״בממשלה .1979 מארס הי

 את הוביל מהם אחד שכל גנרלים, שה
 מקבלים אינם והם לניצחונות, כוחותיו

בפניהם.״ מביא שאני דבר כל
לכס, יעזור ״לא

שלום״ נעשה
 מ־ להיחלץ זו בדרך גיסה גין ף*
 ועוד עוד שתבע קארטר, של ידיו •י■

 שההי- סבר הוא לשלום. בדרך ויתורים
 שיער ולא לו, תעזור הגנרלים על שענות
 לדעת מיטיב האמריקאי בן־שיחו כי בנפשו

ה של בראשם מתרוצץ באמת מה ממנו
הישראלים. גנרלים

 של מסוגם לגנרלים היתה לא הכוונה
 בשלב שפרש עמית, ומאיר ידין ייגאל

 לשלושה בעיקר אלא הממשלה, מן מוקדם
 עזר דיין, משה :מיקצועיים ״עושי־צרות״

 הראשונים השניים שרון. ואריאל וייצמן
שני הישראלי בצוות דמויות־מפתח היו
השונים. המדמים את הל

 דיין ),(מיל הגנרלים ששני ידע קארטר
 גנרל עם אחת יד פעם לא עושים ווייצמן,

מכו מישפטן ועם טמיר, בשירות־פעיל,
 מדרכו בגין את להסיט כדי ברק, בד,

 אף מסרים במיקרה והנוקשה. הקיצונית
 חב- את הגנרלי״, ל״קשר אליהם, צירפו

בגין. את לרכך כדי שרון, רם־לנשק,
להכ האמריקאים המאמצים על בספרו

המצ בעיני האוטונומיה תוכנית את שיר
 של ארוכה ״בסידרה בנזימן: מספר רים׳

בירו שהתנהלו ודיונים, שיחות מיפגשים,
כור ובלונדון, בוושינגטון בקאהיר, שלים,

העמ בהתמדה, אך באיטיות בהדרגה, סמה
 וייצמן, עזר דיין, משה הישראלית... דה

 והמימ־ טמיר אברהם האלוף ברק, אהרון
במא בגין מנחם על צרו האמריקאי של

תיו...״ את לשנות לשכנעו מציהם מדו ע
— ואכן

םאדאת.ובגץ)* קארטר, (עם טמיר שד תצלוס־הזיכרון
וגוליית דויד

 שנועדו גיירות־עמדה חיבר דיין •1
 בהחלטת הפיסקה כי בגין, את לשכנע

 נסיגה על המדברת ,242 מועצת־הביטחון
 כמו־ כולל, הגזרות, כל על חלה ישראלית,

המערבית. הגדה בך
ל • אסו נוסחת בי לשכנעו כרק'ניסה* :

עתי בקביעת הפלסטינים שיתוף בדבר אן,
ישראל. השקפת את סותרת אינה דם,

ל המצרים פני כי טען, וייצמן ,•
 לחזקם צ׳אנס, להם לתת יש וכי פשרה

ישראליים. ויתורים על־ידי ולעודדם

 המקורית האוטונומיה בתוכנית לשינויים
שלו.

 אחרי פעם עצמו על החוזר מעניין, פרט
עבו לדרכי נוגע בדייקנות, כמעט פעם,
 האמריקאים את לרצות כדי דיין. של דתו

האוטו של הארעי האופי את ולהדגיש
 אך הממשלה. לאישור דיין נזקק נומיה,

בפניהם העלה השרים לב את לרכוש כדי

 מיהרו והם לואיס, השגריר בפני ראל
ב לשינוי בכך ולגרום הצעתו את לאשר
הממשלה.״ עמדת
 למענו שחפר לבור הפעם גם נפל בגין

 שר- הצעת כי עצמו ניחם אך דיין,
 שינוי משקפת אינה ממילא שלו החוץ

ממשי.
מרוצים. היו כולם

 לראש־המפד ביותר המקורבים האנשים
 ומי קדישאי יחיאל לישכתו מנהל — שלה

 ראש־הממשלה מישרד מנכ״ל אז שהיה
ה מן מודאגים היו — בן־אלישר אליהו
 דיין בין שנכרתה הבלתי-כתובה ברית

לואים. השגריר של בבירכתו ווייצמן
 שדיין כנראה, ידעו, ובן־אלישר קדישאי

ורע- מונחים מלואיס לשאול מהסס לא

־ בגין על וצרו יחד חברו וטמיר ברק ו״צמן, דיין,
בגין מנחם שר הקיצונית עקשנותו את לשבור שנועד הישראלי הקשר

 שר- של גישתו את חיזק טמיר !•
 יש הפלסטינית שלבעייה בנימוק, הביטחון

מתאים. מדיני פיתרון המחייב לאומי אופי
 כמו אך בקלות. נכנע לא כמובן, בגין,
 מבודחת, בלשון קארטר, פעם לו שאמר

 שלום״ נעשה אנחנו דבר, לכם יעזור ״לא
להסכים נאלץ הוא דבר. לו עזר לא —

 כמה שהשמיע תקיפים״ ״דברים הפעם גם
לואיס. סמיואל באוזני לכן קודם ימים

 שרובם הממשלה, ״חברי בנזימן: כותב
 על עמדו ולא המשא־ומתן לפרטי ירדו לא

הנדו הניסוחים של הדקות משמעויותיהם
 שר- למראה וביטחון גאווה התמלאו נים,

יש־ •של דברה את בתקיפות הנושא החוץ

לואיס השגריר עם טמיר
ומפטפטים מפטפטים מפטפטים,

כולם. כמעט
 המצור בתיאור כגזימן ממשיך

ראש־הממשלה: על
 בעזרת דיין, הצליח תימרוניו בזכות

מעמדו בגין את באיטיות להסיט ברק,
לצי וראשונה בראש בכך ולהיענות תיו,
 ולד־ שלדעותיו האמריקאי, המימשל פיות

 גבוהה... רגישות שר־החוץ גילה צונותיו
ה בסיוע ווייצמן, ברק, באמצעות דיין,
 קשיש אדם על לחצים הפעילו טמיר, אלוף

 על השפיע הלקוי בריאותו שמצב וחרד,
המדיניות. עמדותיו ועל תיפקודו

 הסופי״ ״המעמד
השגריר של

 אפריל-מאי בחודשים פעל. לחץ
תי זעף, ראש־הממשלה היה 1978 1 י

 ניסו עוזריו ותחוויר. רזה והוא פג, אמנו
 גברה ליבם בסתר אך מצבו, את להעלים
 בליש־ יושב היה בגין לבריאותו. דאגתם

 על מיכאני באופן מגיב ושותק, קודר כתו
הבעה. ללא נכחו ובוהה המתרחש
מע אנשים עם להפגישו שקדו עוזריו

 מגישה שהיתר! כריכים האפשר. ככל טים
 מבלי הצלחת על נותרים היו מזכירתו לו

 השרים ראו הממשלה בישיבות בהם. שנגע
 והולכים מצטמקים שפניו אדם לפניהם

 ליד תיפקודו שעווה. של גוון ומקבלים
 פאסיבי היה זמן באותו הממשלה שולחן

בעיקרו.
בנזימן. דברי כאן עד

 ״קשר אנשי היו פאסיבים שלא אלא
 לעתים — עמלו הם שמסביבו. הגנרלים״

 תוך ולעתים האמריקאים עם תיאום תוך
 את להניע — המצרים עם כלשהו תיאום
קדימה. השלום עגלת

 שר־החוץ את עודד לואים ועצות. יונות
הישרא העמדה לשינוי לפעול הישראלי

שיש עולם קבל להפגין כדי הבגינית, לית
 כל על חל הנסיגה שעיקרון מקבלת ראל

המע הגדה על גם :אומר הווה ;הגזרות
 השגריר ״נידב״ ■אחרת בהזדמנות רבית.

 סופי״, ״מעמד המונח את לדיין האמריקאי
״ריבו המונח את בעזרתו שידחוק כדי

 ויחליש הישראליים, המיסמכים מן נות״
המע בגדה ישראל של אחיזתה את בכך

הכבושה. רבית
 להציב הצליחו לא ובן־אלישר קדישאי

דיין. של יוזמותיו לפני סכר
 פעם התוודה צורך,״ בו יש לי ״אולי

שלו. הסורר שר־החוץ, על בדברו בגין

 קטן ילד י
בתיק שהוסתר

[ ךין עי " ששר מראש, לצפות יכלו די
 יערימו בגין של ושר־הביטחון החוץ י י

 ויש- בו יתעתעו ואף דרכו על קשיים
 חשד לא איש אך גבו. מאחורי מיצוהו
טמיר. ובאברשה ברק באהרון
 ברק המישפטן את וקילס רומם בגין
 לקצין אינסטינקטיבי, כמעט כבוד, ורחש
 המישפטי במוחו אותו שבה ברק טמיר.

 מישפטיים. מיסמכים ולנתח לנסח ובכושרו
 בצה״ל, בכיר כקצין כיבד טמיר את ואילו
 ידועה והרי מקרוב. להכירו שטרח מבלי

)56 בעמוד (המשך

 — האיחולים ״מיטב :בכתב־יד *
 סא־ — האיחולים ״מיטב קארטר״, ג׳ימי

 — טמיר אברהם וידידי, ״לאלופי דאת״,
בגין.״ מנחם

13 -


