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נועדו? אם בלתי יחדיו, שניים היילכו

 כפי טובים וארצות־הברית ישראל בין היחסים היו לא עולם̂ 
כיום. ■/שהם

 זה זאת, ולמרות בירושלים. אומרים כך בוושינגטון. אומרים כך .
.בון.

מוחצת. המדינית התמיכה שועט. הנשק זורם. הכסף
מוזר? זה האיז

 הקץ הקיץ שהנה רבים סברו לשילטון, הליכוד הגיע אשר
ל ע וישראל. ארצות־הברית שבין המיוחדים״ ״היחסים ^

 בעולם חיוניים אינטרסים לה יש בשלום. רוצה ארצות־הברית
 להתנחלות, הכבושים, השטחים לסיפוח מתנגדת היא זערבי.

 בקו הדוגל פוליטי כוח בישראל לשילטון הגיע והגה הרפתקות.1;
זפון־.
 ערב הזה. החשש בשל ורק אך הליכוד נגד אז שהצביעו היו

 פרס, ושימעון בגין מנחם בין המכריע בוויכוח ,1977 של זבחירות
העיקרי. הנושא זה זיה

ההיפן. קרה והנה
 בחיבוק מייד וזכה לשילטון, הגיע בגין מנחם

אמריקאי. ובחיון־ זמריקאי
בכבוד־מלכים. שם והתקבל לוושינגטון הוזמן הוא

 כאשר רבין, יצחק אל בולט בקור שהתייחסו האנשים, אותם
 לכל זקוק והיה כן לפני חודשים כמה האמריקאית בבירה :יקר

 על חום להשפיע כדי מגדרם יצאו ועידוד, תמיכה של :!ורטוב
הימני. יורשו

 שהרים הלאומני, הדרקון את לפייס שרוצים תכסיס. שזה אמרו
בישראל. ראשו זת

 בוושינגטון. ביותר רצוי אורח נשאר בגין התמיד. הזה היחס אך
 החיוכים במיטב זכה הוא קארטר. ג׳ימי עם התחבק זוא

הנשיקות.
 צפרדע כאל בגין אל התייחסו לא האמריקאים

 באהדה, אליו התייחסו הם אותה. לבלוע טצריכים
בחיבה. :ימעט

 ליוזמתו בגיךשנענה היה זה אחר. בגין היה זה :לטעון פשר
 ועל קמפ-דייוויד הסכמי על שחתם אל־סאדאת, אנוור של4ד

 של הלגיטימיות״ ב״זכויות בחצי־פה לפחות שהכיר השלום, !וזה
 עמד ואף סיני כל את להחזיר שהסכים הפלסטיני״, ,העם

זו. :התחייבות
 עזר דיין, משה בגץ, ממנחם אז מורכב היה המוביל המרובע

ארליך. ושימחה ייצמן
 רק ההם הימים על לחשוב אפשר (כיוס

 איפה זאת! היתה מתונה ממשלה איזו :נוסטלגיה.
בגין?) איפה איפה, ארליך? איפה וייצמן? איפה •יין?

 אחרת, ממשלה באה ובמקומה התפרקה, זו ממשלה אבל
 לגמרי: שונה היה החדש המוביל המרובע יותר. הרבה זיצונית

ארידור. ויורם שמיר יצחק שרון, אריאל בגין, ונחם
 רב יותר. הרבה קיצונית ממשלה הבחינות מכל זאת היתה
 שמיר, ליצחק דיין ממשה שרון, לאריאל וייצמן מעזר ■;מרחק

ארידור. ליורם ארליך :!שימחה
 אדם הוחלף האלה, תפקידי־המפתח שלושת בכל

יותר. הרבה קיצוני באדם מתון־־יחסית
 התקררו האם וירושלים? וושינגטון בין תהום אז נפערה האם

 הזאת הממשלה את זה, שזהו האמריקאים החליטו האם דחסים?
לחצים״? ״הופעלו האם לרסן? נריכים

להיפך!
 בסיטונות נהרגו ערבים מייד. המצב התחמם המערבית בגדה
 ״הילדים על האכזרית הבדיחה ונולדה — באוויר״ :!״יריות

 קארטר, בעיני ההתנחלות(״הבלתי־חוקית״ המעופפים״. ■!ערביים
 בינתיים שהגיע רגן, רונלד בעיני לשלום" בדרך מיכשול ,המהווה

במהירות. התרחבה שילטוו)1;
 התהדקו. וושינגטון עם הטובים היחסים אבל
 התמנה, צה״ל האסטראטגית״. ההבנה ״מיזכר :חתם

 ארצות־הברית צבא של כחיל־החלוץ מעשה,1;
השמי. :מרחב

 אחרי ללבנון, שפלשה היא בגין־שרון־שמיר־ארידור ממשלת
 כיום, בכל.התחומים. מאסיבית תמיכה לה הבטיחה :)וושינגטון

 היתה לא זו. עובדה לגבי ספק כל יתכן לא שוב וחצי, שנה *הרי
 גבו מאחורי שהתקבלה הייג, אלכסנדר של פרטית החלטה יאת
 בוצעה ללבנון הישראלית הפלישה וממשלתו. הנשיא טל

 של המלאה ובתמיכתה המוקדם באישורה המלאה, :הסכמתה
 הפנטגון, הלבן, הבית הנשיא, — כולה ארצות־הברית ;!משלת

צשרד־החוץ.
 — קטנות הגזמות על האמריקאים התלוננו ושם פה ״

 אך ועוד. ושאתילא, צברה טבח ביירות, של זפצצת־הרצח
אוהבים. בין גם יש כאלה זי-הבנות

 לא מעולם לומר: היה ניתן מילחמת־הלבנון בשיא
יותר. טובים וירושלים וושינגטון בין היחסים ■זיו

 אליה וגם בינתיים, התפרקה השניה ממשלת־בגין גם בל̂ 
בנוסטלגיה. להתגעגע כיום אפשר1ד

 רציונלית, ממשלה איזו היתה! זאת מתונה ממשלה איזו
 ותרנית! פשרנית, מאופקת, נבונה, שפוייה,
במקומה. שבאה לזו בהשוואה — אומרת זאת

 נפשו את חירף בגין־שרון־שמיר־ארידור, המוביל המרובע
 556 כמו כימעט בשדה־הקרב, שדוד ונפל במילחמת־הלבנון

 מנה לא שאיש האחרים, (והאלפים ישראל צעירי קורבנותיו,
אותם).

 אחריותו בשל ממישרד־הביטחון סולק שרון אריאל
 קרה לבגין במחנות־הפליטים. לטבח הוועדה) כלשון (״העקיפה״,

 את שהחמירו הגורמים אחד ספק בלי היתה והמילחמה שקרה, מה
 פצעים לפחות נפצע שמיר בו. לוקה שהוא הפסיכוטי הדיכאון

 התפוצצה, כאשר התרסק וארידור הוועדה. בחקירת קלים
המילחמה. של הכלכלית פיצצת־הזמן במאוחר,

 משולש תפס בישראל השילטון של עמדות־המפתח ארבע את
. כהן־אורגד. ויגאל ארנס משה שמיר,. יצחק חרש:

;4

\
הגדול הקאובוי עם יחד שמיר: יצחק

 הימין שילטון זה אין הימין. שילטון זה אין
הקיצוני. הימין של הימני הקצה שילטון זהו הקיצוני.

 הנוגע בכל התנהגותו. לגבי מאוד קובעת מנהיג כל של העצמית
 דמוקרטיה של סבירה רמה על בגין שמר היהודיים, לאזרחים

 יחסו היה לא ישראל, של הערביים האזרחים לגבי גם ליברלית.
 החל המערך, אנשי קודמיו, של מיחסם גרוע בגין של

 יצחק ביורה־יום־האדמה וכלה בן־גוריון דויד ממפקיע־האדמות
רבץ.

 לוקה שמיר שיצחק לכך הוכחה כל אין
באלה. דמוקראטיים בסנטימנטים

 תרמו אלה כי יתכן רבים. פנימיים ומעצורים עכבות היו לבגין
 שהוא מוכיחה כה עד שמיר יצחק של דרכו כל אך הנוכחי. למצבו
 הטיפוס עכבות, ובלי מעצורים בלי איש זהו לגמרי. מהם חופשי

הטוטאלי. הקנאי בקיצור: האמיתי״. ״המאמין של המובהק
 היטב להתבונן כדאי בציבור. מחייך תמיד שמיר

מסוכן. חיוך מסיבה, של חיוך קר, חיוך זהו הזה. בחיוך
 הרבה. מלמדת שר־־הביטחון שני בין השוואה גם

 אם אך שרון. מאריאל יותר קיצוני להיות קשה
 ובין שרון בין מילימטר נותר עוד אס אפשרי, הדבר

שם. נמצא ארנם משה הרי קיר־הברזל,
 משמיצן המונים, של מסית פוטנציאלי, דיקטטור הוא שרון

 יכול שאינו שמאל, ועל ימין על שערוריות היוצר אדם מיקצועי,
 פומבית דגל הוא רבות. סטיות גם אצלו היו אך בשקט. רגע להיות

 היה כשזה קמם־דייוויד, בעד הצביע הוא ערפאת. עם בהידברות
לו. כדאי

 נראה הוא עיקבי. מחושב, שקט, הוא הפוך. טיפוס הוא ארנס
 מדי יותר כימעט — לגמרי שפוי רושם עושה הוא נינוח. תמיד
 אויבים. לעצמו מקים הוא ואץ שערוריות עושה הוא אין שפוי.

 כל על באדיבות להשיב המראיינים, כל את לסבן יודע הוא
 היריבים. כל את להבין השאלות,
המסוכן. הקר, הקבוע, החיוך אותו מחייך. הוא וגס

 אומרים: יש טעם. של עניין זהו יותר? מסוכן השניים מן מי
 דווקא אומרים: ויש ישראלי. דוצ׳ה להיות יכול הוא כי שרון,
 מפניו. להיזהר יודעים אותו, מכירים פחות. מסוכן שרון כך משום

 הקנאי ארנס, ואילו אותו. לסבול יכולה אינה המדינה חצי לפחות
 על גם בקיצוניותה העולה מדיניות, סביב קונסנזוס יוצר האדיב,

אריק־מלך־ישראל. של זו
 ארידור כהן־אורגד. ויגאל ארידור יורם בין קיים ההבדל אותו
 אחד עוד — החייכן כהךאורגד התנגדות. עורר והיהיר החמוץ

 •סביר. שפוי, אהוד, רציונלי, רושם עושה — תמיד המחייך
 בעלה המתנהלת, החוזרת־בתשובה של אביה אריאל, של המתנחל

 למדיניות תמיכה ומגייס הלבבות כובש פעילת־ההתנחלות, של
 והתנחלות, מילחמה למען רמת־המחייה הורדת שכל־כולה

תותחים־במקום־חמאה.
 למצוא אי־אפשר בישראל הקיים המדיני במימסד

יותר. קיצוני משולש

י נ \*  לא זה האומרת: אופטימיות, מפני להזהיר כאן ממהר \
\ גרוע. יותר להיות יכול1/

איך: ועוד יתכן. זה
 איתן, מרפאל למשל, מורכב, שיהיה מוביל מרובע לקום יכול

לווינגר. ומשה נאמן יובל כהנא, מאיר
 מכסי סביר פחות סיוט זה אין 1984 בפרום
 שמיר בגין־שרון־ ממשלת של האפשרות שנראתה

למשל. ,19ד6ב־
 פשוטה־כמשמעה פאשיסטית ממשלה — כזאת ממשלה אך

 צריכה שתקום, כדי הישראלי. המימסד ך ו ת ב עוד תהיה לא —
 הרייך להקמת הדמוקרטיה, לחיסול מהפכה במדינה להתחולל
אחר.) סיפור יהיה וזה אחרת מדינה תהיה זאת השלישי, הישראלי

 הזה. הקדוש בשילוש לרגע להתבונן דאי ^
ל כ ב  אל משמעותית תזוזה חלה עמדות־המפתח מארבע אחת ^

הטוטאלית. הלאומנות של פחת פי עברי
 הטריאומ־ חברי שלושת לכל המשותפת התבונה

 ארנם־קיסר פומפיום־שמיר, — החדש וויראט
 להסכמי התנגדותם היא — ואורגד־קראסוס

חתימתם. בעת קמפ-דייוויד,
מיקרה? זה האם

בגין. למנחם הימנית האופוזיציה את אז היוו ההסכמים מתנגדי
 וממשלה ישראל בין אי־פעם שנחתם היחידי לשלום התנגדו הם

 הם זה. כביר הישג תמורת גם סיני להחזרת התנגדו הם ערבית.
 על חייו את שמסר ההיסטורי הגיבור אל־סאדאת, שאנוור אמרו

 לתכסיס־המירמה אף הסכימו לא הם ״רמאי״. הוא השלום, מיזבח
 כדי חסרת־התוכן ״האוטונומיה״ את שהמציא בגין, של המחוכם

אלגנטית. בצורה הפלסטינית הבעיה את לחסל
 נועד הישראלי־מצרי השלום כי היום, כמו אז, ברור היה
 להתרכז כדי ביותר, החזק הערבי הצבא את המערכה מן להוציא

 היה ה ז גם הפלסטיני. בעם במילחמת־חורמה החזיתות בשאר
 שלום, של זה קורטוב אפילו לשמיר־ארנס־אורגד. מדי יותר

 היה ישובים, כמה פירוק ותמורת המילחמה, להגברת כאמצעי
בעיניהם. בלתי־נסבל

 הטוטאלית ההתנגדות את מסמלים אלה שלושה
מחיר. בכל שלום, כל — לשלום

*  הקודם. למרובע החדש המשולש את נשווה בה ן
1  שמיר. ויצחק בגין מנחם בין גדול הבדל יש 1

והתדמית ודמוקרט, ליברל בגין מנחם עצמו-היה בעיני

 לנו שקמה ביותר הקיצונית הממשלה בישראל שולטת יום ך*
הנוכחי. במימסד בכלל שתיתכן ביותר הקיצונית *■אי־פעם,

ת הממשלה על א ז  ובין בינה הקשרים כי נאמר ה
 שהיו ביותר הטובים הם ארצות־הברית ממשלת
אי־פעם. קיימים

 של ובלתי־מוגבלת. פרועה התנחלות של סיפוח. של ממשלה
 בו ומילחמה הפלסטיני העם דיכוי של בלבנון. כיבוש־קבע
 של טריפולי. חופי מול הסורים עם שיתוף־פעולה של עד־חורמה.

י הכבושים. בשטחים קשה" ״יד
ת לממשלה א ז  לשום נטתה שלא כפי חסד, וושינגטון נוטה ה

 הקרובים בימים לקבל מתכוננת היא נציגיה את קודמת. ממשלה
 בזרם כסף שופכת היא עליה לה, דומה שאין בחמימות

ללא־סייג. מדינית תמיכה מבטיחה היא ולה חסר־תקדים,
מדוע?

 המצב אומרים: יש בארצות־הברית. שנת־בחירות אומרים: יש
 ותירוצים הסברים עוד ויש לוושינגטון. זאת מכתיב המדיני
שונים. מסוגים
מספק. ואינו מספיק אינו זה כל אך

 וחבורתו שמיר וזהו:. יותר, עמוק הסבר דרוש
 מפני בוושינגטון, אינסטינקטיבית אהדה מעוררים

ק מקבילה שהיא ו י ד וחבורתו. לדגן ב
 של כלבבו אנשים הם וכהן־אורגד ארנס!) ארנס(בייחוד שמיר,
 (או המערבון באותו עימו לככב יכולים הם הגדול. הקאובוי

 לאינטרסים מעבר אינסטינקטיבית. הבנה ביניהם יש המיזרחון).
 וארצות־ ישראל שבין המיוחדים״ ל״יחסים מעבר המשותפים,

 הבנה כאן יש — אחרת או זו בקנוניה לשותפות מעבר הברית,
שבלב.

סיפור־אהבה. זהו בקיצור,


