
במדינה חחני״ ״ליסדניק :ג1הרצ חיים
ך ן ע עש ב

 העניק שנים כארבע פני ך*
 לכתב ראיון בארם ישראל שגריר >

 היה הדצוג חיים פן. רפי גלי־צדדל,
 לא אבל ורהוס, אלגנטי כהרגלו,
מרח  באודה אותו, שאל פן חכם. נ

 הקשר הרגע היה מה במקצת, שיגרתי
 עזה שזה האדם, בעצרת שלו

נסתיימה.
 אחרי אחדות. שניות הירהר הרצוג

 מסכת אלא איננה כזו עצרת בל הבל.
 לכל קשים* .רגעים של ארוכה אתת
ישראל. ממשלת של רישמי נציג

 השגריר של נאום .היה נזכר: לבסוף
 נמנות גלויות ביטא הוא שבו הסעודי,

 בתנאים בישראל להכיר ממשלתו של
 מאוד קשה רגע היה זה מסויימים.
 אחר־כד באה המזל, למרבה בשבילי.
 לנשום ויכולנו מריאד, מחשה

לרווחת'
 מסויים פיתוי קיים הרצוג. זהו
 הצביעות את העלה שהוא עליו, לכתוב

 שהאל־ אלא למדע, מאפנות הרישמית
 עד מאוד, חיצונית היא שלו גנטיות

 את לחמות יכולה שאינה כך כדי
האיש. של הבסיסי חוסר־התיחכוס

שגוסחות להבין כדי דיו חכם הוא

 אותן שמבטאים כפי בעיקר הליכוד,
 אריאל או שמיר יצחק כמו אנשים
 דעת־הקהל את מרתיעות שרון,

 אחת ובעונה שבעז אלא העולמית.
 העובדת את להסתיר ממגל אינו הוא
 שלהם בעמדות המוחלטת תמיכתו של

מדינית. מבחינה
 כבימל, אלגנטית אשה מזכיר הוא

 ושחלק סדי, חזק שלה שהאיפור
 הפנית על נזל שלה מציבעי־הרימס

 בחינה אבל כבש. בעור זאב הוא הרצוג
 ניבי את בידיות תחשוף מדוקדקת

 חוסר־כנות נודף הרצוג שלו. הטרף
מ בניגוד אותנטיות. והעדר  לגי

 לצביעות נותן הוא אכן, אנא המסורסת
אמינות כמעט בו שיש ביטוי שלו

 במפורש ואומר כותב פשוט הוא
 ככל לקחת הגויים, אח לרמות שיש

 של פנים להעמיד אבל ושיתן
 הזת השילוב ושוחדי־סוב. אגשי׳־שלום

 וניציות חח, בלפי מתינות של
 רק אופייני אינו פנית כלפי דורסנית
 אנשי יתר מכל נבדל הנשיא להרצוג.

 מצהיר שהוא בכך תגועודהעבודד.
 את להגדיר אפשר סחורתו. על בגלוי
כגור. כ.צביעות תורתו

 במרכז הרצוג עמד שעבד בשבוע
 שצפה וכפי המדיניים העניינים

 הוא ׳>83 בספטמבר 20( הזח העולם
 שמיר, יצחק הליכוד, מועמד על מזיל

 הממשלה. את להרכיב התפקיד את
 ■ תועי', .ליכודניק לו קראו במערך
כלי־התיקשודת. לכל חדר זה וביטוי

 דופי להטיל קשה למעשה
 נבעה היא הנשיא. של בהחלטתו

שהוא ההתייעצויות ממערכת ישירות

 צודקת ואפילו ראציזגלית והיתה קיית
 שהוא העשרה הקיימות. כנסיבות

 קשורה אינה דבר לכל ליכודניק נאמת
 העמדה מיפלגת אם הזאת. להחלטה
 לנשי׳■ כמועמד ומציעה לכנסת שולחת

 הסתיר שלא שלד. ותיק חבר אות
 בעיה זו הגיציות, עמדותיו את מעולם
שלה.

 הרוחני הליכותיק איננו הרצוג
 חבר־הכנסת במעדר. היחידי והרעיוני

 70ש־ הנשיא באחני יטען שחל משה
 הליכוד, חברי ובכללם חברי־כנסת,

 לפחות היה המערך. בעמדות תומכים
 שלו: באריתמטיקה אהד מלט ליקוי

 מלל המערך, של וערכים את שכח הוא
 שעמדתם תן, אימרי איש־מפ׳ם

 למדיניות מאוד קרובה הניצית
ממשלת״הליכוד.

 במיוחד נבהל לא עצמו הרצוג
 בדרכו, הופיע. הוא נגדו. מההתקפות

 את בגלוי והביע בטלוויזיה, היסב
 ממשלת־ בזכות האמיתית, דעתו

 שמיקומו יודע הוא אדזדות-לאומיון.
 של בסופו אידיאלי. הוא המערך בימץ

 לימינו, אנשי־המעדך יעמדו חשבון
 בשל וההשםצות, הרסינות כל חרף

ואי המיפלגתית־האירגוגית, שיימתו
 ניציר בגלל מ יתמכו אנשי־הליסד לו
 שלו: האחרון והאקט המדיניות תו

כמרכיב-הממשלה. שמיר מינוי
 זרקורים .

אהובים ►ל
•  עצמו את מגדיר )65(רצוג ך

הזורה', סי על !כ״סוציאליסט 1

 עתיר״נכסים, איש־עמקים הוא למעשה
 המיליונל עבוד רמת שנים שעבד

 יש וולפסון. אייזיק סיד היהודי־בריסי
 איש־מודיעין מובהק דפ׳יסטי רקע לו

 רקע בעל בצה׳׳ל קצידמטה ותיק
 שדרן־צמרת ביותר, מצומצם קרבי

 מבית המוראל בהרמת שהתמחה
חוץ. מיפי רישמיים בזבים ובהסחת

 הרב לאביו, בבלפאסט נולד הרצוג
 ללמוד לארץ נשלח הלוי, אייזיק יצחק

 חברון, וישיבת הרב מרכז בישיבת
 שירת בקיימברידג', מישפטים למד

 המילחמה ואחרי הבריטי, בצבא
בתפקי בעיקר וצה״ל. ההגנה במנגנון

מודיעין. די
 עם הדוק בקשר תמיד פעל הוא

 ארצות־הבדית של שירותי־המודיעץ
ובריטניה.

 טוענ׳ם והאיראנים הפלסטינים
 נסע אמץ, ראש בהיותו ז,958שנד

ה לטהראן, הרצוג מי  היסח־ את ו
 החשאית המישסרה לסאווק,
 בפי שמנתה השאה, של הרצחנית
 באירופה הליבראלית העיתונות
אסיה׳׳. של .הגסטאפו

 הרישמיות בעמדות תמיד תמך הוא
 שלד. הגיצי בגוון ממשלד. כל של

 תמיד היא מימסד כל על וביקורתו
 פולי- לא לעולם טכנית״תיפקודיות

טית״מהותית.
 כשדר בלט ששת־הימים במילהמת

 את הרגיע בקול־ישראל. מעולה
האופטי ותהזיותיו המודאג, הציבור

 יום־ במילחמת התאמתו. מיות
 הוא •ליכלר. בבר הוא הביסורים

)55 בעמוד (המשך

י אוגד הוא מה האמיתי: הוצוג חיים
לבנון: מילחמת על •

 מדינה אין בלתי״נמנעת... היתה .חמילאמה
 לאורך לחיות לעצמה להרשות יבולה ריבונית

 היא רקתה. ליד המוחזק טעון אקדח עס ימים
 חגל״ארץ יוחזק כי לכך להשכים יבולה איננה
 כרגע לכן, לאידגון-מחבליס. כבן־ערובה כגליל

 לדעתי, חשובה, (ולא הכסקת׳׳האש שהוכרה
 האש להכעלת גרם ומי השתלשלות־העניינים

 לתגוגה מקום היה תצפון) וכפרי ערי על
ישראלית״.
 המכה את חייב בלבגון אש׳ף של .המערך

 למערך שולל. מר) מרדכי שמושה(ח*כ הפישית
 אחד כיתרון רק היה גלבמן אש׳ך של הצבאי

צבאי.' -
 לצו אל כי שכרתי למערב׳׳ביירות, .באשר

 עס בעיקר במשא״ומתן, צבאית אופציה לשמר
 רוצים (אם ברירה אין וכי אש׳ף, כנש מדם

 את מלהדק מביירות) אש־ף את להוציא
העיר.' שביב בהדרגה החמרה

)11.7.82 (דבר,

 סביב והוויכוח הנופלים על •
המילחמה:

 אלה על בצדק ולדעתי רב רוגז וקיים .היה
 צודקת במילחמה המפלים את הפכו אשד

ציבורי.* ויכוח של לנושא ולאומית
)11.7.82 (דבר.

 ערפאת: ויאסר אש׳ף על •
שתקים ערכאת, יאשר .רב־השירוריששים

בניירות...' לטירור עולמי מרכז
 חמיזרח־ במישוואח חשוב גורס איני .אשף
צדד*.' מרס הוא תיכונית,

ביירות), במצוד(על להמשיך יבולה .ישראל
 ההישגים יתמעשו בן עובר, שהזמן וככל

אש׳ף.' של ההשברתייס
)23.7.82 (מעריב,

הסברתי(כאן משלן .מתינות' על •
— '8' ...............................

 נביא אבל מאמריו, כל את לצטט יכולנו
דוגמות): צמה רק

 עדיפה השטחים ערביי של .לדידם
 אפשרית ממשלה מאשר הנוכחית הממשלה

 המערך, מדיניות של המתינות המערך״ של
ת ו ח פ ה ל נ י ח ב ת מ י ת ר ב ש  תבליש, ה

 של והקיצוניות העקשנות את להערכתם,
הערנית.' המדיניות

 שדטאווי, עיצאם אש׳ף. של .הוגה־הדיעות
 המכון של העברית המחלקה ראש ובן

 הסבירו נ׳ריש). (צברי פלסטיניים ללימודים
ת - מדוע מפורשים במאמרים ד ק  ראותו מנ

 לעומת מטשלת־מערך רצוייה לא - אש׳ף של
הנוכחית.' הממשלה

)13.2.81 (מעריב.

 רפול, של לנאומו ההפרעות על •
 בשם הפלסטינים את שבינה אחרי

.ג׳וקים׳׳:
 בחשות לדבר רפול על אם לגו .אוי

המישטרה.'
)6.6.83 (מעריב,

ומדינה: דת על •
 החוק.מיהו בעד להצביע ביקש 19*2 בשנת
 זכות ממנו ושללו התקוממו ודבין פרס יהודי*.

 הרצוג: מהצבעה. להימנע ביק* לאחרונה זו.
 חוק על ההצבעה בעת שלי'. השם בגלל ,בעיקר
 המיפלגה בוועידת מהכנסת. נעדר הרבנים
 הזרמים בין ולשוויון אזרחיים לנישואין התמד

ביהדות
)6.5.83 אחרונות, ידיעות נבו, (עמוס

 פאשיטטים עם היחסים על •
בדרום־אמריקה:

 אשר חבריי, של דעתם לסוף לרדת לי .קשה
 שר־החוץ של ביקורו על ומחאה צעקב הקימו

 שנפסיק מושב ובאורוגוואי.״ בארגנטינה
 אמרוקה למדינות נשק אספקת על להתיישר

ימנית לדיקטטורה האלטרנטיבה הלאטינית״

 ומות ניקראגואה שמאלנית. דיקטטורה היא
 וגם דיקטטורה. היתול טומוטה שילטון

 - הסאנדינישטים תחת היום של ניקדאגואה
 היא - קאטטדו של טישטרו תחת בלומר

 טוב מה ויחיד: אחד קנה״מידוז דיקטטורה.״
לא. ומה ליהודים

)17.12.82 (מעריב
ירושלים: על •

 שקודשול בזכות בירושלים נמצאת .ישראל
 תפילה הקידבה, חדלישטוריה, התנ׳ך, על־ידי

וכמיהה.'
ישראל: על •

 היא לגיטימציה.״ מחפשת אינול .ישראל
זבויותיוז.' מימוש על הסברים חייבת איננה
 אש׳׳ף: עם הנועדים ישראלים על •

הצליחה ף באש מתינות של .האשלייה
 חמציעיס ישראליים, אזרחים על אף להשפיע

 ספק מטיל איני האירגון. עם דו״שיח לנהל
 המנסים אלה של הטובות כוונותיולם בננות
 שאס להבין עליהם אך זה, מסוג מנעים ליצור
 ורק אך זה הרי עימם, להיפגש מובן אש׳ף
 ולגבי מנחל, שהוא מדינית מתעמולה בחלק
זו מתעמולה חלק אלא אינם הס אש־ף
 הבבושים: לשטחים הפיתרון •

בשטחים הערבים פונקציונלית. .חלוקה
 והיהודים הירדני, לפרלמנט מיניהם את יבחרו

 בשטחים התושבים לכנסת. יצניעו הישראלים
 הישראלי גבול־ההמה מאוטונומיה, ייחם

 אחראית תהיה וישראל הירדן, נהר על יישאר
נטלו.' האיזור לביטחון

 ההתנחלויות: על •
.בלתי* אינן הישראליות .ההתיישבויות

קי יש שלישראל מפני חוקיות',  יותר תקיפה חז
 ארץ לכל מאשר ובעזה המערבית בגדה

 הבחדו עם מיז׳ ביקר, הרצוג (הנשיא אהדת.'
ע בהתנחלות לתפקדו, ק  לבית״לחם, סדרום ת

 גוש״אמוניס אנשי עס רעים מיפגש וקיים
במקס).

)30.3.83 אחרונות (ידיעות

י► )7 מעמוד (המשך
 מול רעהו את איש הרגו והפלאנגות

 הרגו הלבנוני והצבא השיעים עיניהם;
ה הסמוכה: בביירות זה את זה

 למצב שנתקעו והצרפתים, אמריקאים
 הפציצו ומדוע, איך לדעת מבלי זה

והפגיזו.
ש היחידים המנצחת. סוריה

 הסורים. היו עושים הם אשר את ידעו
 הרי־השוף. את כבשו בעלי־בריתם
 בני־ הפכו והצרפתים האמריקאים

 לחסדיהם. הנתונים שלהם, ערובה
משותק. ישב צה״ל
 את הכללית במהומה שכחו לא הם

 למכשיר אש״ף את להפוך מטרותיהם:
 ממשלה בלבנון ולהקים בידיהם,
 ו©■* ולמוות. לחיים בהם תלוייה שתהיה

 המטרות שתי להשגת המלך בדרך היו
יחד. גם

 אנשי־ על הסורים ציוו בבקאע
 מרותם, את קיבלו שלא פת׳ח,

 להשאיר כוונתם: צפוגה. להסתלק
הפלסטיניים סוכניהם את רק בשטח

 אנשי אבו־מוסה, של .המורדים״ —
אירגוני״הסירוב. ושאר צעיקה אל־

 להגיע יצליחו אלה כי קיוו הם
 הנשק בחסות בה, ולהתבסס לביירות

 היושב המנצח, אבו־מוסה הסורי.
הסורים מקווים כך — יוכל בביירות,

 ריק, ככלי ערפאת יאסר את להציג —
הסורים. למען אש״ף על ולהשתלט
 אחרי היטב. בסכנה חש ערפאת

 בצפון לטריפולי מיהר זקנו, את שגילח
 מסכן הדבר כי אף שם, והתמקם לבנון

 את מנע לפחות, כך, רגע. בכל חייו את
 ומשחק במרחקים יושב שהוא התדמית

 שאנשי־הסירוב בעוד בדיפלומטיה,
ומנצחים. לוחמים באש׳ף
 ממשלת■ לפני יותר? גרוע מה
 אפשרויות, כמה פתוחות היו ישראל

 בכלל יכלה אילו רעות. היו וכולן
 צריכה היתה כלשהי, החלטה להחליט

הבאים: המהלכים בין לבחור
 שהדרוזים בשעה בשקט לשבת •

 כיסי־ את מחסלים וסוכני־הסורים
 הפלאנגות של האחרונים ההתנגדות

 טבח, עריכת תוך אולי הלבנוני, והצבא
בביירות. ומתבססים

 את להציל כדי צפונה לפשוט •
 לרוקן ובכך אלה, בכיסים הפלאנגות

 זה ביצעה שהיא הנסיגה את מתוכן
 חיילי? ולסכן לקו־האוולי עתה

נוספים.
האמריק הנחיית לפי לפעול •
 כבחיל־ בצה״ל להשתמש הרוצים אים,
 מכך שתצמח מבלי לחיל-הנחתים, עזר
 הפירות את לישראל. תועלת כל

בעצמם. לקטוף האמריקאים מתכוננים
בדרוזים, אילמת בצורה לתמוך •
 בישראל, חזקים בעלי״ברית להם שיש

 את לחסל המנסה בסוריה, גם ובעקיפין
 הסתכנות תוך — העצמאי אש״ף

 קווי־צה״ל יהיו שבו מצב ביצירת
 הפלסטינים של לחסדיהם נתונים

ביותר. הקיצוניים
 את ולחסום לסורים להתנגד •
 ליאסר בעקיפין שיעזור דבר דרכם,

ערפאת.
 .שביתת־נשק״ עם להשלים •

 של השתלטות שפירושה: בלבנון
 הממשלה והפיכת הארץ, על סוריה

לסוריה. בת־ערובה שלה הרישמית
 החסרונות עבר. מכל האשמות

 האלב המהלכים מן אחד כל של
ערפל. לוטות שלהם המעלות ברורים.
 מאשימים זה ברגע ברור: אחד דבר

השאר: בין ישראל. את הכל
ההרג פושטת בארצות־הברית •

 נקלעו וחיל־הנחתים שוושינגטון שה
 מבלי דמוי־ויאט־נאם, למצב־ביש

 ורק אך אמריקאי, אינטרס שום לשרת
ללא־מוצא, למצב גרמה שישראל מפני
 קרה הכל כי טוענים הדרוזים •
 הפלאגגוח את הכניסה שישראל מפני

 האיזון את הפרה ובכך להרי־השוף,
שם. קיים שהיה העדין
 אח מאשימות הפלאנגות •

 הדרוזינ את חימשה שהיא בכך ישראל
 נשק־שלל של מאוד גדולות בכמויות
הסוריים האינטרסים את עתה המשרת
 הצליחו דבר של שבסופו יתכן
 אח איחדה היא אחת: במשימה ישראל

 בנקודו לפחות בלבנון הגורמים כל
ישראל את עתה שונאים כולם אחת:


