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 אריאל השר של האוטוביוגראפי ספרו
 לתשומת בארה״ב השבוע זכה ״לוחם" שרון

בהזדמ מעטים זרים מנהיגים רק זוכים לה לב
 בארה״ב חשוב עתון היה לא אלה. מעין נויות
 אנג׳לס מה״לוס מאמר. לו הקדיש לא אשר

 האמריקאי היומון ועד המערבי בחוף טיימס"
 תחנות ג׳ורנל״. סטריט ה״וול ביותר הגדול

 מערכות ובוואשינגטון, בניו־יורק טלוויזיה
 שרון את וראיינו אירחו רדיו ותחנות עיתונים

 בכלל ישראל של מצבה על וכמובן ספרו, על
לעתיד. ודרכה
 לא להסביר ניתן שרון אל הזה היחס -את

ובארה״ב בישראל שקרוי מה שהוא בכר רק

השלום וששההלוחם
 גולדה בן־גוריון, דוד אל כמובן, פורציות

 מנחם ארוכים, לחיים וייבדל דיין משה מאיר,
בגין.

 חורג האישי שמשקלו מי אל שיש יחס זהו
הרש תפקידו עם יחס, כל וללא מעבר, הרבה

 רק לא היטב יודעים שבארה״ב עוד מה מי.
 מערכותיה על שרון ומשפיע השפיע כיצד

 שעולה אלא ישראל. של והמדיניות הצבאיות
משו שהם וממאמריהם המראיינים משאלות

ואו ולהשפיע, להמשיך עומד ששרון כנעים
הצ הבאות המכריעות בשנים שאת ביתר לי

פויות.
בעתו־ למראייניו, בתשובותיו עצמו, שרון

כן־גוריון ע□ שרון אריאד
 שמלווה תאור, במחלוקת״, שנויה ״אישיות

 ההיסטוריה. לאורך לשמו ראוי מנהיג כל
 ממשלה ראש בו שרואים שיש משום אלא

 כמובן יש היום. בבוא ישראל של עתידי
מר כתוצאה גם — בחשש לכך המתייחסים

 ושמקורו שרון, נגד שבוצע שיטתי אופי צח
הרו ויש ישראלים. ועתונאים בפוליטיקאים

יהו ולא יהודים בתקווה. זאת אפשרות אים
דים.

 אריק עם בראיונות בשאלותיהם אלה,
״לו לספרו סביב הפעם בכתיבתם או שרון,
 שדרכו האפשרות את להעלות היססו לא חם״,
נמ בלתי היא הממשלה ראשות אל שרון של

נעת.
 התקשורת של זה מסוג והערכות שאלות

 חשים שבארה״ב כך על הצביעו האמריקאית
 ממשבר סובלת ישראל כי ומדינאים עתונאים
קבר ללא לאניה היום דומה שהיא מנהיגות.

 כל סוערים. גלים על בסכנה המתנהלת ניט,
וזו לארה״ב המגיעים נוסף ישראלי ושר ח״כ
מחז רק לב, בתשומת בכלל, אם בקושי, כים
 הזאת והעגומה המדאיגה ההרגשה את קים
ישראל. ידידי בלב

למ מזה ישראל בממשלות כשר כהונתו ועד
גדולים. בתפקידים שנים, מתריסר עלה

האמ הקהל לדעת שרון העביר מסר ועוד
 במהדורתו כאן, קרוי אמנם שספרו ריקאית:

 להפוך יכול ה״לוחם״ אולם ״לוחם״. האנגלית
 זאת, לעשות שיכול היחידי הוא ואולי גם,

 — בגין שמנחם משום רק לא השלום. לעושה
וירי התקשורת על־ידי באכזריות שצוייר מי
 הוא כ״טרוריסט״, בישראל הפוליטיים ביו

 שחתם היחידי הישראלי הממשלה ראש בעצם
שה משום אלא מצרים. עם השלום הסכם על

 את שצלח בכך שרון, מדכאות, ללא לוחם
 בקרבות אוגדתו, בראש מערבה, סואץ תעלת
 יום במלחמת וחייליו פיקודיו שניהלו מריס

 שאנואר לכך שתרם הוא ,1973 הכיפורים
 סאדאת היה אילו לירושלים. הגיע סאדאת

ישר נגרית צליחה מבלי התעלה את צולח
 הדעת על כלל להעלות היה אי־אפשר אלית,

 היה השלום, בגלל שנרצח המצרי, שהנשיא
לשי 1977ב־ ומופיע בגין של ליוזמתו נענה
בישראל. שלום חות

הסיור עור התערה״ ..חציית
 ״חצה הפלשתינאי הטרור עוד כל היום,

בר ומשתולל חודש 2 ו כ־ מזה התעלה" את
״אינתיפא הכותרת תחת ארץ־ישראל חבי

 לא ואפילו אמת, לשלום סיכוי כל אין דה״,
הפלשתינאים. עם שלום" של ל״הסדר

י־■■׳ משיל ע□

אמת שר מנהיגות
ישר של ותדמיתה במעמדה הכירסום גם

מעצ בקרב בארה״ב, ההרגשה את מעמיק אל
 למנהיגות זקוקה שהמדינה דעת־הקהל, בי

 חדשים, יעדים לעבר אותה שתוביל אמת של
 נראים לא שאלה זמן וכל וברורים. מוגדרים

 גוברת ארה״ב יהודי בקרב המבוכה הרי —
מצ שלעיתים צורמים, קולות מתוכה ועולים
 כאן המלכים שיש הכללית, לבקורת טרפים

ישראל. נגד הרף ללא בהרסנות
 מסביבו, הוויכוח כל עם שרון, אריאל לכן
מש מיוחד מעמד לו שיש כמי בארה״ב נתפס

 זה לתפקיד קשר כל מבלי משלו, משקל לו,
 שהדבר מבלי בממשלה. ממלא שהוא אחר או

וחול מפוקפקת שלום״ ב״תוכנית קשור יהיה
בוואשינגטון. רישמית בפגישה או פת,

הקהי בקרב בארה״ב, שרון זוכה זו מבחינה
 — ובכלל התקשורת מעצמת היהודית, לה

 בשנים שראיתי כפי שמסוגה הלב, לתשומת
הפרו־ כל שמירת תוך כאן, התייחסו עברו,

 הסתיר שלא רק לא ובטלוויזיה, ברדיו נות,
יש את להנהיג שביכולתו ואמונתו נכונותו

ה עליו יוטל באם חדשים יעדים לעבר ראל
האוטוביו ספרו כי הבהיר גם הוא תפקיד,
והמאו המאבקים של סיכום רק אינו גראפי
 מכריע ולעיתים אישי חלק נטל בהם רעות

 שלבים לקראת התחלה קו אלא בלבד. —
הלאומי. במאבק חדשים

ינצח׳ ביוושו ,.להעיז
 כל שרון. הסביר לנצח" פירושו ״להעיז

 של סיפור הוא הציונית המהפכה של סיפורה
 בכל האחרונות: השנים מאה לאורך העזה,
בהת מדינתם, בבניין העזו שהיהודים פעם

וב בצבא ובחינוך, בכלכלה בעלייה, יישבות,
 הישגים השיגו תמיד ניצחו. תמיד — ביטחון

 של בסך־הכל לראותם שניתן כפי מדהימים
.1989 ישראל

 האוטוביוגראפי ספרו גם נתפס זו מבחינה
 של כסיפור עצמו, שלו חייו קורות שרון, של

 התיישבותיים מדיניים, צבאיים, העזה מעשי
להיש בדרך־כלל הביאו אשר ותעשייתיים,

 להעריך יודעים האמריקאים דופן. יוצאי גים
 ואין לכבד, יודעים שהם כשם ונצחון. העזה
 שנולד בחור של הצלחה בסיפור צרה, עינם
 משדה ידיו, במו דרכו, עשה ואשר מלל בכפר
מל מאז המערכות ובכל הדרגות בכל הקרב,

אלוף דרך מחייל היום, ועד העצמאות חמת

 עזה, וחבל יו״ש ברחבי התעלה" את ״צלח
 המוביל 1 מס׳ לכביש בירתה, לירושלים

הארץ. רחבי ולכל מתל״אביב, אליה
 הוא — היריב האוייב, רק — כזה במצב
 נגדית, צליחה באין כי התנאים. את המכתיב

 הזה האש״פי הטרור את תחסל שישראל מבלי
 רחוק, לטווח קיומה, על ומאיים בה המכרסם

 לדרישות בוואשינגטון במימשל הד יש
 ישראל על כי קאהיר, של מפיה גם אש״ף,

 לקבלת דחף שרבין מאחר ולוותר. להמשיך
 את בו רואים בשטחים, הבחירות תוכנית

 שמיר את להוביל עוד ומסוגל שהוביל האיש
ה אותו לשכנע ניסו נוספים. נסיגעה לקווי
 מיד. זאת לעשות שיש בוואשינגטון שבוע
 כפי מלחמה", ו״סכנת ״קפאון" יהיה אחרת

עצמו. ערפאת יאסר שמאיים

והמידדון העגלה האבן,
 הובילה לאן האמריקאים למדו אלה בימים

 בלבנון. שלהם ההתקפלות מדיניות אותם
 שש משם, לפנות נאלצו שגרירותם את אפילו
 את הטעו וחבריו חביב שפילים לאחר שנים

 ואף לשמוע, רצו ולא רייגן רונאלד הנשיא
 — בגין מנחם במדיניות וחיבלו היטעו
בלבנון. שרון אריאל

 במימי כולל בארה״ב, הקהל דעת מעצבי
 מאשר מטעויות ללמוד יותר פתוחים של, ־

בשגי להודות מוכנים הם בישראל. חבריהם
אות.

 בתחום עצמו לשרון היתה אחת הוכחה
כע הוציא מגאזין״ שה״טיים לאחר העתונות.

 נגדו ניהל4< דיבה במשפט דולאר מיליון שרה
 בפרסמו השמיצו השבועון כי הוכיח ובו שרון,
 את העתון מערכת הזמינה דבר־שקר, עליו
 שם בניו־יורק, חגיגית, צהריים לארוחת שרון

יש של הבוערות בעיותיה על לב בגילוי דנו
 כזאת, הגינות מידת והמזרח־התיכון. ראל,
 מערכת באף למצוא ניתן לא עדיין לי, נדמה

 מערכת זאת שהוכיחה כפי בישראל, עתון של
 שנערכה המרתקת ׳בפגישה־ראיון ה״טיים"

שם.
 של רעיונותיו המדיניות. בתחום הדבר כך
הא־ והדרך האינתיפאדה לחיסול ביחס שרון

ספרו אח הקדיש לה לילי, אשתו ע□
הש הבטחון שר רבין יצחק היה צריך לכך

 ב״תוכ־ לדון לוואשינגטון למהר בארה״ב בוע
 אש״ף. תוכנית אלא שאינה המצרית״, נית

 על־ נדרשים ורבין שמיר יצחק שה״ה פירושה
 להוסיף האמריקאים, ובתמיכת המצרים, ידי

 עתה, עד כבר שויתרו מה על לאש״ף הסברים
 ל״תוכנית להסכים בטובו יואיל שאש״ף כדי

 ישראל ממשלת ראש של הנדיבה הבחירות"
ההתחיי את ולבטל לבזות לרמוס המנסה
 מרכז חברי כלפי חגיגית עליו שנטל בויות

 בארה״ב נראית ישראל מדיניות מפלגתו.
אי־פעם. מאשר יותר ונגררת מבולבלת

רק לא הפלשתינאי הטרור אחרות, במילים

 אם גם וחדותם, בהירותם בגלל גם והולכת
כמובן. הסכמה, יש תמיד לא

 ה״וול ביותר הטובה בצורה אולי זאת סיכם
 לאריאל מחמיא במאמר ג׳ורנאל״ סטריט

 בספרו שרון את מצטט העתון ולספרו. שרון
 עמוסה עגלה כשדוחפים כי לחייליו המסביר
 לאבן לדאוג כל ראשית יש הגבעה במעלה
תת לא שהעגלה כדי לגלגל מתחת שתונח

 העתון מסכם שרון, של ספרו אחורה. גלגל
הפולי מטרותיו את לשרת עשוי האמריקאי

במ פעמים כמה לישראלים בהזכירו טיות
 זקוקים היו הם האחרונות, השנים 41 רוצת
■ — הזאת. לאבן


