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ה כשנושא למקורביו, בגין מנחם
 אריאל שר־הביטחון הוא שיחה
ב הדברים את מלווה בגין שרץ.
 ומזהירה. מהורהרת אצבע הנפת

 אין שכבר ברור הדברים מנימת
בשר־הביטחון. אפון לו

 הנראה. ככל יצטרך, שרון אריאל
ללכת.
ב כך על לדבר מעזים רבים לא
 במישרתו, מבוצר עדיין שרון גלוי.
 קשה בצורה לפגוע יכול והוא
 יש עכשיו. כבר נגדו שייצא במי
 הסבורים בחרות ועסקנים שרים גם
 מרחיק- מהלך לבצע יכול שרון כי

 חישוביהם את שישים ומתוחכם לכת
לאל.

 הוא כבר חושש שאינו היחידי
 מרגיש בגין עצמו. ראש־הפמשלה

ה אשתו אליו. מתאכזר שהגורל
 בלבנון המילחמד. נפטרה. אהובה

ע המדיניות ותוצאותיה מתמשכת,
 שהוא מאלה הפוכות להיות לולות
ה שברחבי יודע בגץ להן. קיווה
ו שנוא מדינאי עכשיו הוא עולם
 שלו, הפנים העמדת ולפרות דחוי,

 אוהב בגין זאת. אוהב אינו הוא
 רבי־רושם, ממלכתיים טקסים מאוד

בת פניו את המקבלים והמונים
 שלו הקהל אס■ לו ומזכירים שואות,
 על השמועה ישראל. מלכי בכיכר

 שוקלת האמריקאית שהממשלה כך
ב בוושינגטון ביקורו דחיית את

נחת. לו מסיבה אינה וודאי

 על כתם
הספר דפי

 הוא האלה מהצתת במה ך
 הוא שרון. אריאל את מאשים ■י•

ב בכך להודות מוכן אינו עדיין
 הודאה גם תהיה בכך הודאה גלוי.

 באף״ אותו ״משו ששרון בעובדה
מ שולל. אותו להוליד והצליח

 טענות ׳בגין יעלה לא גם כך שום
 הוא לפיטוריו. כעילה שרון נגד

ל תעשה שוועדת־החקירה ימתין
המלאכה. את מענו

 שוועדת־החקירה גם מצפה בגין
ה מן הערמונים את למענו תוציא

 ביותר, לו חשוב שהוא בעניין אש
 לעניין אחריות מכל אותו ותטהר
 ר צברה• בפחנות־הפליטים הטבח

 זה בעניין רואה בגין שאתילא.
ה שלמות על ביותר חמור איום

 של ״כפית מעין שלו, ביוגרפיה
דבש.״ של בחבית זפת

 היה יכול בפלסטינים, לטבח עד
תפו ולחסידיו לעצמו לצייר בגץ

 הוא חייו: תולדות של ורודה נה
 הוא אמיצה, מחתרת של מנהיג היד.
פטריו אופוזיציה של מנהיג היה

ש ראשון ראש־ממשלה הוא טית,
 מדינה עם שלום לישראל הביא

 תד שאם לבנין, לו, ברור ערבית.
 ב־ לטבח כלשהי אחריות עליו טל

 כתם עליו יוטל סחנות-הפליטים,
 מבקש שהוא הספר דפי על כבד

 מתפקידו. יפרוש כאשר לכתוב
 ש- מכך להתנקות יוכל לא הוא

עצ שהוא מישפטית, וועדת-חקירה
 ואפילו אשם, אותו תמצא פינה, מו

ויל זקנים ״נשים בטבח בעקיפין,
פשע. מכל חפים דים״

 ב־ זה, בעניין שלו בהסתבכות
האח את בשרון בגין רואה מדאי
ראי.

מם־ שהוא שיוויוךהנפש למרות
 לוועדת־החקי־ ביחס חוץ כלפי גץ
 אם כי בגין למקורבי ספק אין רה,

 יבחר הוא רבב, הוועדה בו תמצא
 לנשיא. וללכת מתפקידו להתפטר

 יתיר לא הפולני״ ״הכבוד רגש
 נגד יטענו חסידיו אחרת. לנהוג לו

 יותר שחשוב יגידו הם כזה. צעד
השל ישראל .ארץ על לשמור

 לראש־הממשלה אסור ולכן מה,״
 הסוכן למערך, ולהניח להתפטר,

 ישראל״ ארץ ״חלקי על לוותר
 לבגין אך הממשלה. את להרכיב

התס על-פי לכך. גם תשובה תהיה
להק התפטרותו תביא שלו, ריט

לנו ,11ה- לכנסת הבחירות דמת
 הבחירות עם ביחד .1983 במבר

המקומיות. לרשויות
יצ בגין, סבור כאלה, בבחירות

ואו כוחו, על לשמור הליכוד ליח
יזכה גם זו בדרך להגדילו. גם לי
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 והדבר העם, סן מחילה למעין בגין

 ועדת בו תטיל אם מאוד, לו חשוב
רבב. החקירה

 משהו להשיג
י בכל חי מ

ש ד (1?  יותר. סבירים תסריטים י
■  וע- של הפתוחים הדיונים מן י

היה כי לגמרי, ברור דת־החקירה

ה להתפטר. יצטרך והוא חקירה
מ בדיוק הוא כן. אם שלו, לחץ ב

 משהו להשיג רוצה הוא :ההפוך וץ
 לפני — מה חשוב לא כמעט —

 ועדת- של מסקנותיה שיפורסמו
ש במצב אז להימצא כדי החקירה,

 את לדרוש לבגץ קשה יהיה בו
פיטוריו.
 שרון, שאמר כפי בדיוק אבל,

 את להשהות מנסים האמריקאים
ג׳מייל את מעודדים הם השיחות.

 השגריר" ציפורי, מרדכי התיקשורת
 ארנם, משה בוושינגטון הישראלי

 בעמדת־המתנה הנמצא וייצמן עזר
 רבץ יצחק המערך ח״כ בקיסריה,

 העשוי עצמו, וראש-הממשלה —
 שר- תפקיד את לידיו ולקחת לחזור

 התפקיד פן נפרד בגין הביטחץ.
 שמרכז אחרי רב, באי-חשק הזה

 למעשה אותו אילץ תנועת־החרות
לכנ הבחירות אחרי זאת, לעשות

העשירית. סת
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 בעצה אולי — שרץ אריאל זה
 רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל, עם אחת

 על שהחליט — לא ואולי איתן,
 למחנות־הפלי- הפלאנגות הכנסת

ש ועדת־החקירה תמצא אם טיס.
ו מוטעית, היתד. הזאת ההחלטה

ל דבר של בסופו שהביאה היא
 שרון לגבי המסקנות יהיו טבח,

ברורות.
בדב להיתלות פתכוץ גם בגין

 לפני קצת שרון אריאל שאמר רים
 הוא כאשר ועדת־החקירה, שמונתה

 למנוע בידו שיעלה עדיין, קיווה,
 שהוא אז אמר שרון מינויה. את
 של פירושו מאחריות.״ יתחמק ״לא

 גם הוא: בגין על-פי זה מישפט
 ועדת- על-ידי שרון ינוקה אם

 מישהו כי תמצא זו אך החקירה,
ה על-ידי שהוזהרו צה״ל מקציני
יצט לטענה, במשהו אחראי וועדה

 ובגין הדין, את לתת שרץ גם רך
להתפטר. אותו יאלץ

 בגין, חושב מה היטב יודע שרץ
 הוא כך משום מתכנן. הוא ומד.

כל הסכם להשגת כוחו בכל לוחץ
 אמין של הלבנוני המימשל עם שהו

ה כי במפורש אמר שרון ג׳מייל.
 ה- להשהיית לוחצים אמריקאים

 משהו שיושג שלפני כדי מו״מ,
ועדת-ה- פסקנות יפורסמו ממשי

מהס שלו ההתחמקות בנסיונות
 לאמריקאים ישראל. ממשלת עם כם

ק יהיה שרון, בלי שבגין ברור
התה להמשך בהרבה נוח ליינט
ש כפי — התיכון במיזרח ליכים

אותם. רואים האמריקאים
 קל קליינט יהיה שרון בלי בגין

 שר־ של זהותו בגלל גם בהרבה,
 יהיה — שרון אחרי שיבוא הביטחון

שיהיה. מי
חמי יהיו שיתפנה לתפקיד '

שר* :רציניים סועמדים שה

צי מרדכי הוא הראשון המועמד
המו פני על יתרון יש לו פורי.

העו עצם בגלל האחרים, עמדים
 בממשלה. חבר כבר שהוא בדה

 ם-־* כשפרש תת-אלוף היה ציפורי
 די- עזר על־יז־י מונה הוא צה״ל,

 והמשיך שר־הביטחון, כסגן צמן
התפטרו אחרי זה בתפקיד לכהן

 שר־ היה כשבגין וייצמן, של תו
 ציפורי אז מילא למעשה הביטחון.

 לאמון זכה והוא השר תפקיד את
הי ובמצב צה״ל, צמרת מצד רב

ל צה״ל צמרת בין הנוכחי חסים
 כי בגין יודע שר-הביטחון, גין
רבה. חשיבות יש לכך גם

 נמנה הוא נוסף: יתרון לציפורי
 חרות. של הלוחמת המישפחה עם

 את מסתיר איננו שר־התיקשורת
 והוא שר־הביטחץ, בתפקיד רצונו
 במרכז רבה. בעוצמה עליו ייאבק

 לזכות עשוי הוא תנועודהחרות
 החזקה הסיעה מצד עזה בתמיכה

 ארידור, ויורם לוי דויד השרים של
 ביניהם. הברית את עתה המחדשים

 בתפקיד, זכייתו את להבטיח כדי
הכ האחרון בזמן ציפורי משפיע

 המעידות במיוחד, תקיפות רזות
 ישראל ל״ארץ הרבה נאמנותו על
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