
 אמר בירושלים ראש־הממשלה במישרד מאוד בכיר פקיד
 ביהודה, לפלסטינים תוכנית־הבחירות שלדעתו השבוע,
 כלומר, חזרה". ממנה שאין לנקודה, ״הגיעה וחבל־עזה שומרון

 ואין אחרת, או כך יחליט הליכוד מרכז באם כלל משנה זה אין
 שבאמצעותה הטוענים התוכנית, בעלי חושבים מה קובע זה

פלסטינית־אש״פית. מדינה הקמת ימנעו בעצם
לשי בסיס היא בכיר, פקיד אותו המשיך הזאת, התוכנית

 ארצות־ תאלץ רבים, לא שבועות תוך הבא, בשלב נויים:
 מיזרח־ ערביי את גם יכללו שהבחירות הממשלה, את הברית

 יצביעו אלה שפלסטינים למשל, כמו, פיתרון ימצאו ירושלים.
 לממשלה יגרמו גם האמריקאים שם. האמריקאית בקונסוליה

 שיידרשו ערובות, במיסגרת אש״ף, אנשי בחירת את להבטיח
 משקיפים ו״נוכחות חופשיות״ ״בחירות לעריכת

נייטראליים״.
 ביותר הסודי בחומר המצוי בכיר, פקיד אותו העריך לכן,

 הקמתה תהליך מתקדם הזה, בשלב ראש־הממשלה, במישרד
 מכך שנגזר מה כל על מדהים, בקצב פלסטינית מדינה של

ירושלים. — הבירה של עתידה לגבי
 מבעלי שיש קורה כיצד זאת, פסימית הערכת־מצב לאור

 ועוד לערבים,״ שעל אף ניתן ״לא שואגים שעדיין התוכנית,
 מדינה תקום ו״לא אש״ף״ לא ״לעולם הסיסמות: את מוסיפים ,

 הם אולי או ביודעין? לציבור משקרים הם האס פלסטינית״?
אומר? שפיהם למה בעצם מאמינים
 בעלי־התוכנית של וההצהרות הסיסמות בין הזה, הפער

 מומחים של — כולן הפסימיות — הערכות־המצב לבין
 כל על ובמערכת־הביטחון ראש־הממשלה במישרד שונים

 המרי־ בתולדות נדירות, לעיתים רק מדהים. הוא שלוחותיה,
 ואילו — אחד דבר תאמר שרי־הממשלה שצמרת אירע נה,

הגמור. ההיפר את יאמרו המומחים ניירות
 והמיס־ המיברקים הציבור לפני יונחו כאשר היום, בבוא

 ושר־ה־ ראש־הממשלה בלשכות כיום המצויים הללו, מכים
 המצב על ידע הוא מעט כמה עד הציבור יידע אז רק ביטחון,
מדינתו. בתולדות מכריע בשלב

★ ★ ★
 צודק מי לקבוע מבלי אף לשאול, ניתן מעכשיו כבר אבל
 התקבלה גורלית תוכנית אותה האם הנוקב, הלאומי בוויכוח
 בראש המבטיח, תהליך החלטות. קבלת של תקין בתהליך

 מדינה הקמת של הסיכונים הסוף עד שנשקלו ובראשונה,
 שנים, ״שלוש ואחרי ירושלים, של מחדש וחלוקתה פלסטינית

 — חלומות הם אלה הקבע". פיתרון על משא־ומתן ״התחלת
 דה־יורה שתהיה היא היא האוטונומיה תקום שבו שברגע משום

 וגידים עור יום, מדי דה־פאקטו, הקורמת הפלסטינית, המדינה
 שלוש לא הישראלית. הביטחונית פשיטת־הרגל נוכח בשטח,
מיד. — אלא שנים. חמש ולא שנים.

 ויבדל שלהם, ״המיטבחים" למרות מאיר, וגולדה אשכול
 מדורי כל דרך הגורליות בהחלטותיהם עברו בגין, מנחם

 סודות־ של הדלפות על כעסם כל עם הדמוקרטיים. ועיהינום
 העניינים את לשם להביא היססו לא הם מדיוניהם, מדינה

ביותר. הכמוסים
 שמנחם חיוני בנושא אחת תוכנית או הצעה שאין נראה

 בוועדות־ לדיונים לכן קודם הביא לא כראש־ממשלה בגץ
 כחוק. ירו על שהוסמכו ופקידים, קצינים בוועדות או שרים,
 צוותים פעלו מצריים עם לשלום המשא־ומתן כל לאורך

 שבדקו ראש־הממשלה, ובמישרד במישרד־הביטחון במטכ׳ל,
ולהחלטות. לדיונים הניירות את והכינו
 את מחסנת זו מבוצרת מטה עבודת שגם אומר זה אץ

יודע, הציבור לפחות אבל שגויות. החלטות מקבלת הממשלה

 ״הגענו ביחשרים: בסו בקיו
חזוה״ ממנה שאין ונקודה

 בו שהושקעו אלא תקין, הוא ההחלטות קבלת שתהליך רק לא
ובכנסת. במישרדי־הממשלה הנבחרים, בין המוחות מיטב

 ביטוי לידי הבא המדיני־ביטחוני, הדימיון כל שסך כמובן
 כל מסך יותר גדול להיות יכול אינו הממשלה, בהחלטות

 ולעיתים ראש־הממשלה. את המקיפים המומחים, מישקל
הדמוקרטיה. של מחירה זהו אבל נוצה. במישקל הוא המדובר

 בגין החליט בקמפידיוויד הבכירים בשריו מלווה וכאשר,
 במחבואים. שיחק לא הוא בסיני, היישובים את יעקור שהוא

 כמי בעיניו, כי שהכאיבה. ככל האמת, את לעם וסיפר בא הוא
 הלאומי, הנושא אלא חשוב, היה הכסא לא אמיתי, מנהיג שהיה

ביותר. המכאיבים במערומיו אף

 בעת בגין מנחם הגיע התקין הדמוקרטי התהליך לשיא
 ימים במשך מילחמת־הלבנון, ת1$ ממשלתו בראשות שניהל
 כור ישבה כולה הממשלה ארוכים. חודשים ולאורך ולילות

 לווע־ נמסר ומקיף שוטף ודיווח לענייני־ביטחון, עדת־שרים
 ששרים ידוע שהיה למרות הכנסת. של רת־החוץ־והביטחון

כמו סודות הקשה, המילחמה כדי תוך מדליפים, וחברי־כנסת
 התהליך על זה כהוא בגין ויתר לא מיבצעיים, כולל סים,

 לרוץ שרים היו יכולים ואישורן. החלטות קבלת של החיוני
 ואישיות, פוליטיות מסיבות לבשר, כדי הישיבה תום לפני

 בדרום־ביי־ חי־סאלום רובע את לכבוש הרוצים לעיתונאים
 נוספים כוחות גיוס על להדליף יכלו וחברי־כנסת רות,

ובצדק. בשלו, בגין מנחם אבל — ביירות על המצור להידוק
★ ★ ★

 יותר כבד מחיר ששילם עם אין אולי גורליים במאבקים כי
 עם מהתמודדות ברחו מנהיגיו כאשר בעיקר היהודים, מאשר
ממנו. אף הוסתרה אשר האמת

הדבר. קרה הלאומית האחדות בממשלת

ומרידור שמיר
האמת את לעם סיפר בגין

שמדי לשמוע הציבור התעורר 1986ב־ אחד חורפי בבוקר
 ייתכן ״איראנגייט״. בפרשת לצווארה עד מעורבת ישראל נת

 ועדת לפחות אילו לממשלה, בטענות לבוא היה ניתן ולא
 אחרי ההחלטה, את מקבלת היתה לביטחון(״הקבינט״) השרים
 לאיראן הנשק שמכירת התברר, אבל וממצים. יסודיים דיונים
 ידי על התקבלו לקונטרס, ונשק דולארים מיליוני ותיעול

 במיסת־ בירושלים. פקידים וחצי ושניים שרים שניים־שלושה
 הסודית תת־הוועדה מעיני ואפילו הממשלה מעיני הרחק ריס,

בכנסת. מודיעין לענייני
 להערכה. קשה הוא בארצות־הברית לישראל שנגרם הנזק
 השני, בחלק בעיקר ההרפתקה, נוהלה שבה החובבנית הצורה

 הנשיא היום, עד שהיה, מי של מעמדו את הסוף עד מערערת
רגן. רונלד — ישראל של ביותר הידידותי האמריקאי

 ספיחי על מלא דיווח לקבינט נמסר לא הזה היום עצם עד
 ישראלים, ושרים פקידים של דברי־שקר על כולל הפרשה,
במישרדי־הממשלה. דולר מיליוני של תקין לא ושימוש

 לפני והממשלה הקבינט את להעמיד ניסו דרך באותה
 מאוד, מפוקפק נייר על אותה ולהחתים מוגמרת, עובדה
 לונדון" ״הסכם והמכונה מפוקפקות, יותר עוד בדרכים שהושג

 פחות שווה שהיה ההסכם, .1986 באפריל חוסיין, המלך עם
 את קיעקע שכמעט איל־ברזל, הפך נכתב, שעליו מהנייר

 היה אולי החלטות קבלת של תקין שתהליך בשעה הממשלה.
כולו. הביזיון את מונע

בארצות־הב־ תקין מישפטי תהליך בגלל ורק יותר, מאוחר

היש שוב הופתעו שם, החלטות קבלת של מסודר ונוהל רית
המשת שעיראק, הסכימו שרים וחצי ששניים כשלמדו ראלים

 שישראלי כדי ירדן, לאורך צינור־נפט תניח כימי, בנשק משת
 ויתעל דולר, מיליוני מאות במה אחת במכה ירוויח לשעבר
 זו תכנית שגם כמובן מיפלגתית. לקופה בחזרה מהם אחדים

מהממשלה. הוסתרה
 י בעצם והיא הרוטציה, עם תיפסק הזאת שהאנארכיה אמרו

מימושה. להבטיח כדי לשלם שיש הכבד המחיר
במרו וכאשר .1986 אוקטובר מאז הוחמר רק המצב להיפר,

 חסרת־תק־ במידה ארצות־הברית עם היחסים הורעו 1988 צת
 בפורעים בטיפול הממשלתית־צבאית, אוזלת־היד לאור דים,

עם להתמודד כיצד אחד, דיון אף שם התקיים לא הפלסטינים,

 אינו ווהיימ שר המרינ*־ביטחוני הדימיון
אותו המקיכים המוחות סו ער עורה

 האחרון לרגע עד להיפך, והתדמיתית. המדינית — הבעייה
 לא לעולם שארצות־הברית בקבינט השילטון ראשי סיפרו
 החליטה היום למחרת שכמעט כמובן, והופתעו, באש״ף, תכיר

אירגון־הטרור. עם בדיאלוג לפתוח וושינגטון
 נורמלי הליך וכל תקינה, עבודת־מטה כל שחוסלו רק לא

 החוזרת אישיות לי שסיפרה כפי אלא, החלטות, קבלת של
 כדי רק לשם באים ״אנו הקבינט: לפני תדירות ומופיעה

 שיקבל מי. אין משותק. שהקבינט הוא שלי והרושם לדווח.
 המובאים ביותר החמורים הדיווחים בעיקבות אף החלטות,
לפניו.״"

 בתהליך המצב הגיע האנארכיה שלשיא להתפלא אין לכן
האוטומ לאישור שקדמו בשבועות בממשלה קבלת־ההחלטות

הכנסת. על־ידי הבחירות" ״תוכנית של טי
אחד. פורום באף לשרים נמסר לא — עיתונאים שידעו מה

 אף ולעיתים שלה בקווי־היסוד בושלה, התוכנית מזה, יותר
 לא־ לפחות — התייעצות תוך בכוונה, המעורפלים בניסוחיה
 אף — לפרטיה אותה הכירו הם האמריקאים. עם — רישמית

 את לי שהזכיר מצב שרי־הממשלה. לידיעת שהובאה לפני
הכ עת ,1970 בקיץ ויאס־נאם בסייגון, האמריקאים פעילות

מהלכו. את לשילטון שם תיבו
 ה־ הנושא שר־הביטחון, על־ידי לחלל, נזרק מלכתחילה

 או שר והפלסטינים. הבחירות בתוכנית, העיקרי אופראטיבי
 אר שייאמץ אותו שיכנעו לראש־הממשלה, המקורבים שניים,

 שראש־ לפני עוד פרטיה את קיבלה בוושינגטון הממשלה תה.
 הכישלץ על־ידי לחוץ לוושינגטון, מתוח, הגיע, הממשלה
ארצות־הברית. עם ביחסים הצפוי המשבר וסיפורי הביטחוני

 מפקיד הביקור, בטרם עוד שמעו, שהאמריקאים ברגע אך
 ראש־הממשלה כי תביעתם, לפי אליהם שנשלח ישראלי,

 היה ולא רצונם נתמלא כבר שר־הביטחון, רעיון את מביא
משבר. בשום צורך

— ממשי דבר כך על שמעו לא והכנסת הקבינט הממשלה,
 שניים־ לאחריו. לא ואף בארצות־הברית, הביקור לפני לא

התוכ את לראש־הממשלה הביאו וחצי ופקיד שרים שלושה
האמריק במסננת מוקדמת בחינה שעברה אחרי לעוסה, נית

 שונים שרים בין ארצות־הברית שגריר סבב במקביל אית.
הוצגה. לא שעדיין לתוכנית, נפשות ועשה
 מלווה — חשאית פעילות של חודשיים בתום אז, רק

 את לאשר מליאת־הממשלה נקראה — לעיתונות בהדלפות
 האמריקאית המישלחת כי — מרתונית בישיבה התוכנית
ממשלת בידי חתום המיסמך את לקבל הסמוך בחדר המתינה

 את ביסס בגץ עם. של למעמד ישראל את העלה בן־גוריון
למחתרת. המדינה את מחזירה ממשלת־האחדות במדינה. העם

 של גורלו על להשפיע העלולה החלטה, התקבלה כך אם
תתקבל ולא הדברים יתנהלו לא כיצד לתאר קל ישראלי, כל
 הצפויים יותר עוד קריטיים ברגעים הנכונות ההחלטות נה

לבוא.
 מה צמרת־השילסון, על־ידי המוכתב זה, אנארכיסטי במצב

 על התוכנית את לבסס מהסס אינו שראש־הממשלה הפלא
 יריבו אילו נגדה מצביע שהיה באומרו עצמו, על — אחד אדם

אותה. מביא היה הפוליטי
 שיטת ה״חאפ״, שיטת המבול״, ״אחרי עוד", ואפסי ״אני

מדוברת. בעברית ה״סמוך״
ולהשלי־ לחזור ניתן אז רק בממשלה. מתחילים וסדר חוק

■ עצמו. בשטח סם


