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תיעד:
הסעודה

 שרון אריק שר־ד,ביטחון של חדת ך*
 שמגיע מי כל רבות. מפות תלויות ״

 בהסבר מלווה תידרוך, לקבל זוכה אליו
השיחה. לנושא המתאימה מפה, בעזרת
 ב־ שרון שמחזיק החשובה המפה אך

 שונה ביותר, כסודית והמוגדדת לישכתו,
 זוהי הסודיות. הצבאיות מהמפות בצורתה

 1000 של שמותיהם רשומים שבה מפה
חרות. מרכז חברי
אריק. של היעד הם

 מיל- תחילת מאז בעיקר חודשים, מזה
 חודשים, שמונה כמעט לפני חמת־הלבנץ,

 כוח- מירצו, זמנו, כל את אריק מקדיש
 וההתרפסות החנופה כישרון שלו, העבודה

 חדשים קווים ליצור כדי שלו, המיוחדים
במפה.

של ליבם את לרכוש היא: המטרה

 יחד למיפלגה הצטרף כאשר ,1977ב־ פך
 שלוש ועוד יצחקי יצחק לשעבר ח״כ עם

 מאז שלומציון. תנועת אנשי של עשרות
 משלו. כוח בתנועה להקים הצליח לא הוא
 העבודה בשיטות הוא שכוחו ידע הוא אך

שלו. המיוחדות
 אירגנו לכנסת האחרונות הבחירות ערב
 המפה על אנחנו מיבצע את ואנשיו אריק

 שבהם הגדה, ברחבי המוניים סיורים —
 התפקיד בעוצמת לחוש חרות אנשי יכלו

שר־החקלאות. אז: מילא שאריק
שר תפקיד את לידיו אריק כשקיבל

 מלישכתשר- שהמרחק ידע, הוא ד,ביטחון
 בירושלים ראש־ד,ממשלה ללישכת הביסחץ
 בחוכמה לנהוג רק צריך מאוד. התקצר

ובעיקביות.
חלק היתה בלבנון למילחמה יציאתו

 מול נאמניו, שיהפכו אנשים, 501 לפחות
אחרים. 499

שדון•
ס ר סו

בתחי פרצה המילחמה זו. מתפיסת־עולם
 אמורה היתד, חודש אותו בסוף יוני. לת

 אריק שנדחתה. חרות ועידת להיערך
 בתוך שתסתיים קצרד״ שמילחמה הניח
 מילחמת־הלבנון גיבור את תביא ימים,

 כוח בבת־אחת יגבש הוא ובה לוועידה,
הבא. למרכז

 של הלקח את למד שרון דיל, ש
■ ה וייצמן. עזר בתפקיד, קודמו י

 ב- ניסה חיל-האוויר של לשעבר מפקד
 החרות. תנועת מנהיג את להדיח 1973

זאב. למצודת מחוץ עצמו את ומצא
 הוא בגין. מנחם תחת חותר אינו אריק
 צובר הוא בו־זמנית אבל אליו. מתחנף

 המיפלגה. במרכז כוח
המה־ בחירות אחרי בחרות נבלע אריק

 טרף ג׳ומייל באשיר שרצח לפני עוד
 התארגנות. החלה אריק, של קלפיו את

 פעילות מוקד הפכה השר של לישכתו
פוליטית.

 המילחמה פניו. על טפחה המציאות אך
 בסם- נדחתה. והוועידה ונמשכה, נמשכה
 תלוי אריק של שעתידו התברר, טפס־

החו הממלכתית דעדת־החקירה בהחלטת

 במחנות־ד,פליטים הטבע אירועי את קרת
במידות.
 נאמנה קבוצה כיום יש התנועה במרכז

 במיק- איש 50מ־ יותר לא המונה לאריק,
 צריך היה 570 של זה גרעין הטוב. רה

 את כולל הגרעין למהפך. המוקד להיות
 לו השומר לנדאו, אלי לשעבר, עוזרו

 חרות סניף מראשי אייל, אבי את אמונים,
 ניסן הד״ר את בתל-אביב, בכפר־שלם

וכ קלצ׳ינסקי אנדרי הצייר את קלדרון,
 אבי אריק, של הנוכחי עוזרו את מובן

דודאי.
ישבו המילחמה הסתבכה שבצפון בעוד

 כל בסוף שאלות. נשאלו אחר־כך עתיים.
 שם עוד להוסיף שרון היה יכול שיחה

שלו. לרשימה
 יכול כזה, מעמד רושם עושה כמה עד

 החיפאי חרות ח״כ של ד,מיקרה להעיד
 כאיש מוכר היה הוא כהן־אבידב. מאיר

 אחד ביקור אחרי ארידור. ליורם הנאמן
 יודעים בתל-אביב שר־ד,ביטחון בלישכת

שרון. של נאמן הוא כי בתנועה כבר
 קבוצות- המוזמנים מרכז, חברי 500כ־

 אריק. של בלישכתו עברו כבר קבוצות,
מוס הם בלבנון. לסיורים יצאו גם חלקם

כל שבראש בקבוצות, לגבול מעבר עים

לשרון להבטיח נועדה לבנון מילחמת
נכשל. ה ז החרות. בתנועת ניצחון

את לקנות מנסח 1 הו> 1׳ עכש
ובקימעונות בסיטונות המרכז חברי

 לפגישות לעשות. מה ושקלו שרון אנשי
 שהציע קליינר, מיכאל חרות ח״כ הוזמן
לה הניסיונות אך לאירגון. הצעות כמה
בת המחנות ביתר שיתחרה מחנה, קים

נכשל. נועה,
 בשיטות לפעול חייב שהוא הבין שרון
 וינר, שרה הנאמנה, מזכירתו אחרות.
 נכנסה ללשכת־השר, הביא הוא שאותה

 ופעילים מרכז חברי של קבוצות לעבודה.
 לשיחות־הסבר הוזמנו בסניפים מרכזיים

שר־ד,ביטחון. בלישכת המילחמה על
ה לשם־דבר. כבר הפכו אלה שיחות

 הם מדוע הבינו לא ההמומים פעילים
 הובלו הם מיוחד. כל־כך ליחס זוכים

 הוצעו שם ללישכת־השר. בכבוד־מלכים
 יצא השר וכריכים. שתייה מייד להם

בחמי ידיהם את לחץ פניהם, את לקבל
 הוכנסו הם בבעיותיהם. והתעניין מות

 אך לו, יפריעו שלא ביקש השר לחדר,
 בכירים קצינים נכנסו תמיד מה משום

 את שיתף ושרון שאלות, לשאול ועוזרים
ב שישב אחד כל בהחלטותיו. הנוכחים

 שמע מה בחוץ לספר לו שאסור ידע חדר
בחדר.
כש בערך דיבר שרון כזו פגישה בכל

 פעילים שניים־שלושה עומדים מהן אחת
אריק. כתומכי כבר הידועים מרכזיים,

 מפני בפירסום, זכה האחרון הסיור רק
 ללבנון, המעבר נוהלי את החמיר שצד,״ל

 זה שאין יודעים שר־הביטחון בלישכת אך
 חרות מרכז חברי של האחרון הביקור
 שר של מנאמניו ח״כים הכיבוש. באיזורי
 ולמיפגשים לארוחות הוזמנו הביטחון
מסווגים.
 בכינוי מזמן זכו כבר שרון של טיוליו

טורם״. ״שרון
 הרבות באפשרויות להכיר למד שרון

 הפוליטי היעד בכיבוש הצבא לו שמעניק
תום. עד זאת מנצל והוא שלו,

יריב
ם שי אי חדל-

 מאז הסתבכה שרון של דרכו ך ^
■  יודע הוא ושאתילא. צברה אירועי י

 של בידיו עתה נמצא הפוליטי שעתידו
 של מקומו לגבי האפשרויות בגין. מנחם
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