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 ולצבאיות, למישפטנות בגין של חולשתו
ולגנרלים• חוק לאנשי

 על לתהות מעודו טרח לא ראש־הממשלה
 לסיב־ התייחסותם ועל בכלל, השקפותיהם

 הפלסטינית ולשאלה הישראלי-ערבי סוד
 מוכשרים אנשי־מיקצוע, היו לגביו בפרט.

ה עליהם שאסורה שיהיו, ככל ומיומנים
 ל״ מומחה האחד המדיני. לתחום חדירה
 גרס ולביטחון, לצבא מומחה והשני מישפט

לתומו. בגין
 ברק אהרון ניצל שמונה בן ילד בהיותו

הס הוריו שבליטא. קובנה בגיטו ממוות
מ שנמלטו בעת גדול, תיק בתוך תירוהו

 רבות עצמו העסיק כשהתבגר ,השואה. אימי
החיים. ואחרית המוות בשאלות

 ממשלת של המישפטי היועץ כשהיה
 היחסים סבך את להכיר ברק למד המערך

לני והתוודע והפלסטינים, ישראל שבין
ה ואוכלוסיית הכיבוש מומשל שבין גוד

 הגדה ערביי עם ממגע נמנע הוא שטחים.
 הוא ממקומותיהם. רגליו והדיר והרצועה,

 להימצא חפץ שאינו בכך, זאת נימק
שנוא. אף ואולי רצוי אינו שבו במקום
 רק שהכירוהו וייצמן, ועזר דיין משה

 חיש גילו הליכוד, בממשלת שרים כשהפכו
 שחפץ מי לכל נאמן בן־ברית שהוא מהר

 הרג ולמנוע השלום תהליך את לקדם
 המו״מ במהלך וערבים. יהודים של הדדי

 כמי ברק התגלה והאמריקאים המצרים עם
 של הניסוחים באימוץ לכת להרחיק שמוכן
והע עין עליו שם שר־החוץ שיחו. אנשי
 ראש־הממ- אל אותו דווקא לשגר דיף

אי ואת הסכמתו את לקבל כדי שלה,
 הישראלים, בין שנרקמו לניסוחים שורו

 היה הפלא למרבה והמצרים. האמריקאים
ני לאשר בגין את לשכנע מצליח ברק

 בתכלית אותם שלל לכן שקודם סוחים
השלילה.
 המישפטי היועץ גרס עניין של לגופו

יש את שתכלול קונפדרציה לכונן שיש
ה ושבירתה וירדן, המערבית הגדה ראל,

 יקרה זה במצב ירושלים. תהיה משותפת
 ולירדן שלישראל או השניים: מן אחד

המער הגדה על משותפת ריבונות תהיה
 משתיהן תישלל זו שריבונות או בית,

 לדעת ישאיר, הקונפדרציה כינון יחד. גם
הכו בידי האיזור פני עיצוב את ברק,
היש בו: ופועלים החיים הממשיים חות

והפלסטינים. הירדנים ראלים,
 החרות תנועת של שומרי־החומות בעיני

הסכמה :חד־משמעי הוא הדבר פירוש

 שהוא משהו :פלסטינית למדינה מראש
הבגידה. גבול על

 אדאג ״אני
שלך״ למצפון

 מצפונית מבחינה יכול ינני
£ \ /  למשא- שותף ולהיות להמשיך /
 לשר־ בפתק טמיר האלוף כתב ומתן,״

היש המישלחת התכנסה כאשר הביטחון,
 לשמוע בוושינגטון, מדיסון במלון ראלית
 הממשלה שרי של הרוח הלך על דיווח

בירושלים.
 בעיניהם הדבר נראה כך — הממשלה

מצ ואף מנסה — ויועצו שר־הביטחון של
 השלום. מרכבת בגלגלי מקלות לשים ליחה
 לקום חשב והוא טמיר על העיק הדבר

 לקאריירה קץ הדבר -ישים אפילו וללכת,
 אז היה הוא שלו. ארוכת־היומין הצבאית

 וייצמן אך בצה״ל. ביותר הוותיק האלוף
 השיב קשה,״ לי ״גם עליו. לוותר סרב

 לא זה ״אך משלו, בפתק שר־הביטחון
 על ותכביד תבוא שאתה המתאים הזמן

שלך.״ למצפון אדאג אני המצב.
בהתפרצו שנודע מהיר־החימה, האלוף .

 את כבש העזים, וביצריו הרגשיות יותיו
הדלת• את טרק ולא זעמו

 1948ב־ עשיר. צבאי נסיון היה מאחוריו
 הקרב את ניהל עציון, גוש מפקד סגן היה

 ונפל ־ פצוע בהיותו הגוש של האחרון
 היה שנים עשר כעבור הירדנים. בשבי
 ואחר- במטכ״ל המיבצעים מחלקת ראש

 ותיכנון לאירגון המחלקה את ייסד כך
 אג״ם, ראש וייצמן עזר כשמונה במטכ״ל.

עוזרו. טמיר הפך
ובהק מיבצעי בתיכנון עסק 1970 עד
 אך לצה״ל, מקוריות תורות־לחימה ניית

אס בחשיבה לעסוק החל שנה מאותה
ארוך. לטווח טרטגית

 רב־השנים הצבאי והנסיון החדש העיסוק
טמיר. של בראשו מהפכה חוללו
המת שקיומה המחשבה מן הוטרד הוא
 מילחמה, בגבולות מדינת־ישראל של משך

 על וחיה בארצות־הברית תלויה כשהיא
פני כירסום תהליכי להוליד עלול החרב,
 להבדיל יש כי להאמין החל הוא מיים.

 על ישראל של ההיסטוריות זכויותיה בין
 ששת־הימים במילחמת שנכבשו השטחים

 והיר־ בהם, להחזיק המעשית יכולתה לבין
 בין הקשר את להרפות באפשרות הר

♦ הכבושים. והשטחים ישראל
כ שירת שבה יום־הכיפורים, מילחמת

— שרון אריאל האלוף של המיבצעי סגנו

)1975 הסדר־הביניים, נגד מפגינים מחסום (מול טמיר אלוף
טילפן שרון אריק

 את חיזקה — שעת־חירום של מינוי בתוקף
 לבעיותיה האמיתי הפיתרון כי הנחתו

 עם בשלום טמון ישראל של הביטחוניות
שכנותיה.
 הזהה מהפכנית, לעמדה הגיע האלוף
 השלום מחנה של עמדותיו עם למעשה

קיו עם להסכין חייבת ישראל :הישראלי
 אין לכן שכנה: פלסטינית מדינה של מה

 3,5 של מנהיגיהם עם מהתדיינות מנוס
אש״ף. אומר: הווה הפלסטינים: מיליון

 הפוליטי- במימסד חריג שהיה מכיוון
 דעותיו את האלוף שמר הרשמי, צבאי
 ליבו סגור את .פותח היה הוא בסוד.

 ביניהם, סוד, אנשי קומץ בנוכחות רק
 לא ראש־הסמשלה וייצמן. עזר כמובן,
 מהן ולברר לחקור לשאול, בדעתו העלה

 בכל פעיל שותף שהיה האלוף, של דעותיו
בתקו ואשר המצרים עם המו״ם שלבי

 ששהה היחידי הישראלי היה מסויימות פות
 החוט־המקשר את בידיו ושהחזיק בקאהיר

ומצריים. ישראל שבין הדק

 //אריק
אלי״ טילפן

 את לפוצץ שאיים המוקשים חד
*  בחולות טמון היה קמפ״דייוויד, שיחות \
האמיתיות, ההתנחלויות אלה היו — סיני

 המצרים ימית. והעיר התנחלויות־הדמה
 היישובים של ושלם מוחלט פינוי תבעו

 להחזיר אמנם הסכים בגין הישראליים.
 להציל ניסה אך למצרים, סיני כל את

 הוא ישראל. לטובת ההתנחלויות מן משהו
 ייעתר אם בארץ, חבריו מתגובת פחד

 המצרי ללחץ האמריקאיות, לדרישות
 — במישלחת הישראלים חבריו ולבקשות

 בסיני. הישראלית האחיזה על כליל לוותר
 של הזועמת מתגובתו בגין חשש במיוחד

שר־החקלאות.
 החליט וייצמן, של דעתו על טמיר,

 כי לשכנעו ולנסות לשרון ישירות לפנות
 היישובים. על עדיף מצריים עם השלום

 להמר מתבקש שהיה הצד, מן אדם כל
 שרון את לשכנע טמיר של סיכוייו על

 חד- קובע היה ההתנחלויות, על לוותר
 שרון דווקא שהרי. אפסי, הסיכוי :משמעית

 בשטחים ההתנחלויות את להפוך ניסה
 יזם דירבן, שאירגן, והוא לסימלו־המיסחרי

 התנחלות תוכניות הפועל אל הוציא ואף
 ״התנח־ לתואר שזכו כאלה ביניהן רבות,

לויות־דמה״.
 שרון אותו. הטעה לא טמיר של החוש

 להודיע חברו־לנשק ידי את הסמיך אכן
 שר־החקלאות ״לדעת כי לראש־הממשלה,

היישובים״. על השלום עדיף
 ביטחון ליתר בכך. הסתפק לא טמיר

ויש לבגין בעצמו שיתקשר משרון ביקש
הסכמתו. את באוזניו מיע

מטופש וטיפש רפאים שני
 ,כירושלים, שעות. אלפי והתמקחו התדיינו הם

 ובהיחבא. הזרקורים לאור ובוושינגטון. כקאהיר
 כין רב. ברוגז לעתים ונחת, בשוכה לפעמים

 הדברים את זה על וזה לזה זה אמרו הם השאר
:הבאים

 ראש- באוזני גור, (״מוטה״) מרדכי רכ-אלוף •
 תוכנית להציע ״אסור המודיעין: קהיליית וראשי הממשלה

 האומה של בלפור הצהרת תהיה האוטונומיה תוכנית — זו
הפלסטינית.״•

 מישרד־החוץ, שיו המישפטי היועץ רוזן, מאיר ,•
 מאחרי עומד הסייי־איי־אי כי לואיס, סמיואל באוזני בטענו

האמרי בכלי־התיקשורת ישראל של וההשחרה האיומים מסע
 במצב התעניינה המרכזית הביון סוכנות ״כאשר : קאיים

 צוות לבלגרד שיגרה היא טיטו, ברוז יוסף של בריאותו
המשי היוגוסלבי. המנהיג של דגימת־שתן להשיג כדי מיוחד

 :היתד, המעבדה מן שהתקבלה והתשובה בהצלחה, בוצעה מה
 בשיטות משתמש שהסי־איי־אי בטוח אני בהריון. טיטו
אצלנו.״ גם כאלה

 תחייך אל ״לפחות :וייצמן עזר אל שרון אריאל +
המצרים.״ אל כך כל

— אחייך לא ״אם לשרון: בתשובה וייצמן, עזר •
. שאני.״ מה אהיה לא

 בגין רמאים, שני על־ידי נשלטת ״המדינה ז הנ״ל •
ידין.״ ייגאל — מטופש טיפש ועל־ידי ודיין,

 מהגדה ישראלית נסיגה על ואנס, לסיירום דיין משה •
 :וארצות־הברית ישראל בין ברית־הגנה תמורת המערבית

 אותה להרוס יכולתי לו שמח הייתי עזה? עם נעשה ״מה
ממנה.״ ולהיפטר

 הישראלית למישלחת חבריו באוזני בגין, מנחם •
 מאשר אמריקה עם הסכם חשוב יותר ״לי :בקמפ־דייוויד

המצרים.״ עם

 מיש- על רובינשטיין, ואליקים דיניץ שימחה •
 ״בקמפ-דייוויד הרצל: תיאודור של המפורסמת אימרתו קל

הפלסטינים.״ מדינת את ייסדנו
 סימונו צורת על בוויכוח בגין, למנחם ברק אהרון •

 אלי מיפלגוזך, אל תדבר ״כך :ברצועת־עזה הגבול קו של
בהיגיון.״ לדבר תואיל
זמני.״ את מבזבז ״אתה :רוזן למאיר קארטר ג׳ימי •
 מטיעוניך.״ לי נמאס ״רוזן, :לרוזן ואנס סיירוס •

ומיסכן.״ משוגע ״עם :הישראלים על וייצמן עזר
 ״מוטב :עמדתו על שחלק שרון, לאריאל דיין משה •

שלך.״ החווה בענייני שתעסוק

 ראש- ״אדוני בגין: למנחם בז׳דינסקי זכגנייב •
דברי?״ באמצע אותי מלהפסיק לחדול תואיל אולי הממשלה,

שובבות: של בנימה בגין, למנחם קארטר ג׳ומי ס
שלום.״ נעשה אנחנו דבר, לכם יעזור ״לא

 יתן ״מי ברק: אהרון על אל־סאדאת, אנוואר •
שלהם.״ המישפטנים כמו יהיו הישראליים והפוליטיקאים

 אינם ״היהודים ממשלה: ישיבת אחרי וייצמן, עזר •
 יש לי בארץ־ישראל. גם בגיטו חיים הם בשלום, רוצים

.הערבים עם ממיפגש חושש איני אני אחר• יחס .  אני .
.בשלום רוצים שהם משוכנע .  הוא פאטליסט, הוא דיין .

הסי בין הנקרע גלותי, פולני הוא בגין בערבים. מאמין אינו
הקודמת.״ אמונתו לבין שלום לכונן כוי

 נענה זו לבקשה גם הפתעה. ושוב
לבגין. התקשר באמת והוא שרון,

 הישראלית המישלחת התכנסה כאשר
 בקמפ״דייוויד, שלה היומית להתייעצות

 סודיות של כשארשת לחבריו, בגין אמר
 דבר על לדווח לי ״יש פניו: על נסוכה
"אלי טילפן אריק חשוב, . . .
 הדברים תוכן את לחבריו גילה בגין

 נראו הם שר־החקלאות. באוזניו שהשמיע
 :לבוא איחרה לא והתוצאה כמופתעים.

הס — ולאמריקאים למצרים נענה בגין
היש ההתנחלויות את ולנטוש לפרק כים

שבהן. האחרונה עד בסיני, ראליות
 שרון של המוזרה התנהגותו סוד את

 שותף היה ״כאשר :כך בנזימן מסביר
 מתינות גילה המדיניים, בדיונים פעיל
 :המצרים עם להבנה להגיע רב ורצון
 ביקורת מתח — במוקד נמצא לא כאשר

שהכ עמדות ונקט ונותנים הנושאים על
עליהם.״ בידו

חשו אינן כנראה אלה וההתנחלויות?
 ומיוק- האישי ממעמדו יותר בעיניו בות
רתו.

■1 ■1 ■!

 כנראה, הציל, בגין נגד הגנרלים קשר
הת המצרים. עם המשא־ומתן גורל את

 מתונים הם הישראליים הגנרלים כי ברר
אפו שרים מאותם יותר ומפוכחים יותר
 בירושלים, לשולחן־הממשלה המסבים רים׳

 המיל- באימי מימיהם התנסו לא ושרובם
ובסיבלותיה. חמה

 בעתיד? גם כאלה גנרלים יימצאו האם
 (״רפול״) רפאל רב־אלוף של פיקודו תחת
 לסייע היכולה אווירה שוררת אין איתן

 — זה במינו מיוחד צבאי זן של לצמיחתו
גנרלים־של״שלום.
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