
 הקדיש שלא בעולם, חשוב עתון בימעט אץ האחרונים בשבועות
הקור יודעים מכף בתוצאה לפרשודלכון. וממצים ארוכים מאמרים

הממוצע. הישראלי הקורא מאשר יותר הפרשה על כחו״ל אים
בהש הדן אחד : הלקים שני לרוב בוללים הזרה העתונות מאמרי

 על נירפה הנותן ואחד הישראליים, חיי־הציבור על הפרשה פעת
בקו נוקטים הזרים העתונים שכל מעניין ופרטיו. עסק-הביש מהות

ונערי־חצרו. כן־גוריון על חמורה ביקורת ומותחים ללבון אוהד
 את המביעים אלה, מאמרים על מושג הישראלי לקורא לתת בדי
 ממאנד קטעים להלן, הזה", ״העולם מוסד הפרשה, על העולם דעת

 הזה" ״העולם ארצות. כארבע חשוכים עתונים ארבעה של ריהם
 בפירסום מסתפק הביש, העסק על העתוניס גירסות את מוסר אינו

ויריביו. לבון מאבק של הפנימיים הפוליטיים לעניינים הנוגעים הקטעים

עיני ב ה- ש ר ב העוד□ ה
 האחרונים אחד היה (״זמן׳׳) טיים האמריקאי השבועון

 הימני, השבועון לפרשה. רצינית כתבה שהקדיש בעולם
 נקט בשבוע, טפסים מיליוני משני בלמעלה בעולם הנפוץ
לישראל. אוהד קו האחרונות בשנים

 דויד הממשלה ראש כרגיל׳ עומד, המשבר מאחורי
 תיושב לבון פרשת כי נחושה שהחלטתו ,74 בן־גוריון,

 נוקשה, ממשלתית צנזורה בגלל לא. בכלל או שלו, בדרכו
לבון. פרשת בדיוק מהי — איש כה עד ידע לא

 הממשלה ואפילו בתי־המשפט, טיהרו סודיות בחקירות
 רוגז הביש). (למעשה אחריות מכל לבון את הישראלית,

 מראשות בן־גוריון התפטר בדעותיו, זה מזילזול ונסער
 לבין בינו לבחור מפא״י, מפלגתו, את אילץ הממשלה,

 צופים אולם ההסתדרות. של כללי כמזכיר שהודח לבון,
 של ליופני־חדשות בוז קראו הישראליים בבתי־הקולנוע

 לבון. של לאלה כפייו מחאו בן־גוריון,
^

 איימו הפרשה), פרטי (את גילו ישראליים ...עתונאים
.בריסי בעתון החדשות את לפרסם .  כי טען לבון .

.זוייפה חתימתו . המ על להגן אומר גמר ובן־גוריון .
סמכותו. את המרה כי על כלבון ולהתנקם זייפים

 את בחיים להשאיר בן־גוריון מתכוון הרגילה, בעקשנותו
שנים. שש במשך הארץ את שפילגה הפרשה

1 :  * ★
השבו שלמים■ עמודים שני לפרשה הקדיש ל׳אכספרס

 חלק לקח מאנדם־פראנס, לחוגי המקזרב הצרפתי, עון
 ונחשב אלג׳יריה, בעניין דה־גול נגד אנשי־הרוח במרד פעיל

הצרפתית. הליבראלית האינטליגנציה של העיקרי לביטאון
 כמעשה־ הביש) (המעשה תוכנית נראית לאחור, במבט

 לא מעולם כי סבור האירופיים המומחים רוב טירוף.
 להרשות רצינית, בממשלה חבר אחראי, מדינאי יכול היה

טוענים, אחרים אולם שגעונית. כד, תוכנית של ביצוע
 מה ,50ה־ בשנות התיכון במזרח ששררה באוזירה כי

לגמרי. רגיל היה הדעת, על מתקבל כבלתי כיום שנראה
 לסבול לבון היה יכול לא הבטחון) כשר שירותו (בעת

העין, על השחורה התחבושת בעל הגיבור דיין, את
הלאומית׳׳. ״התפארת הבלתי־ספורות, הפציעות בעל החייל

הצעיר פרם, שמעון את לסבול היה יכול לא גם הוא
בן־ של הפאבוריטי הסוס ועליז, דינמי בהרבה, ממנו

 החשאיים, המיבצעים בכל פעיל או יוזם גם אן גוריון, ;
.למזימה הדומה תימרון כל סודי, ומתן משא כל . .

 בחומת בקיע שנוצר לפני שנים, חמש דרושות היו ן
 מרירותו את לבון פנחס הסתיר שמאחוריה השתיקה,
 אלה, חוסר־אונים שנות חמש על שלו. הקיפוח והרגשת

הקרב. אל ונפש, בגוף עצמו, את בהשליכו להתנקם ביקש
קשו בלתי־ספורים, ישראלים בעיני שכרו! אל הגיע עתה
מאבקי — הגדולים המאבקים כל עם ודמותו שמו רים

הקמו פניו הגבוהה, קומתו זכויות־האדם. הכבוד, הצדק,
 שהיתר, כפי פופולריים הפכו משכיל, איש של והדקים טים

 הלבנה והבלורית הנוקשים, תווי־הפנים המוצקה, הדמות
האגדי. בן־גוריון אויבו, של הבלתי־רגילה

★ ★ ★
 הורם ההדחה, לישיבת מפא׳׳י מרכז התכנס כאשר

הלי מנהל רוטנשטרייך, הפרופסור של קולו לבון לזכות
עסקני בין העברית. באוניברסיטה הפילוסופיים מודים

 של תמיכתו חשובה, אחת תמיכה אלא מצא לא המפלגה,
 מייצגים אלה שניים שרת. משה לשעבר, הממשלה ראש
בלבון: תומכת העם, בקרב אשר, הקואליציה את היטב

 בן־גוריון. של ״הנוקשה־׳ המדיניות ומתנגדי הרוח, אנשי 1
 הסתיימה. לא הפרשה כי היטב יודעים וידידיו בן־גוריון

כיום: החשובה היחידה חדשה, פרשה יצרה לבון התנהגות
 לבין המיקצועיים האיגודים בין היחסים פרשת והיא

 היה יכול כי לבון הוכיח ההסתדרות, כראש המדינה.
 החלטותיו, את לאל לשים עצמו, הממשלה ראש את להבים
המבצעת. ברשות לקרע במתכוון ולגרום
 בן־גוריון חצר של הצעירים״ ״התורכים אין שוב כיום,

 הכוח בחיסול מדובר לגביהם מטרתם. את מסתירים
 זה — ב״השתחררות״ ההסתדרות, של הבלתי־מוגבל

 הכלכלית מאפיטרופסותה — משתמשים הם שבו הביטוי
על הגנה של למיסגרת תפקידה בצימצום והמינהלית,

 מצידם, לבון, מגיני העובדים. של מיקצועיות זכויות
ההסתדרות. של עתידה עצם על מגינים הם כי מבינים

 לממשלותיהם: הודיעו בתל־אביב היושבים השגרירים כל
יש עבור אלטרנאטיבית מדיניות מסתמנת לבון מאחורי

 מפא״י, בקרב שרת, כמו שאנשים מיקרה זה אין ראל.
 — השמאל מפלגות כל בתמיכת — לבון פנחס על מגינים

דיין. ומשה פרס שמעון בן־גוריון, נגד
★ ★ ★

 אוהבים לבון מידידי רבים אין זה מדיני רקע על
 בודד, אדם של האישית הדראמה רק קיימת עבורם לדבר.
 חף היותו מלבד בעיניו, חשוב היה לא דבר שום אשר

 נגד המקצועיים האיגודים את קומם הוא אומנם מפשע.
 אומנם מפא״י! את לשניים שבר הוא אומנם הממשלה!

 על חיפה כי על האגדי, בבן־גוריון דופי הטיל הוא
בקנונ המטכ״ל מן חלק פרשתו מסבכת אומנם קנוניה!

 עתיד הוא כי ידע לא לבון זיופים. של אפלה יה
 של זעמו את ולעורר השלטון ערכאות את נגדו לקומם
 מדינת של הבלתי־מתחלף הממשלה ראש הקדוש, המנהיג
השירו של בלתי־ספורות לפעולות מטרה ויהודה ישראל,

 כי יתכן זאת, ידע אילו ארצו. של האדירים החשאיים תים
 בעצם היה המדובר מגידו, לגבי אך פשרה. מקבל היה

 הסוציאליסטיים האידיאליסטים אנשי־הרוח, הצדק. עיקרון
 :חופש של כארץ אלא ישראל את רואים שאינם הוותיקים,

 מדינת רוצים שאינם הצעירים המקצועיים האיגודים פעילי
 והצנזורה הזקנים הגיבורים פולחן יתפסו בה משטרה,
 קיבלו לא — עליונים חוקים של מקומם את הצבאית,

המדינה״. ״טובת של ההסבר את
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 הרציניים נדן שמרני, שבועון הוא (״צופה׳׳) ספקטייטר

 של ממאמרו קטעים להלן בבריטניה. ביותר והחשובים
 בממשלת שר של ובנו נודע כתב־חוץ צ׳יילדרם, ארסקין
 צ׳יילזרס, זה. בשבועון מכבר לא שהתפרסם אירלנד,
 ממשלת דוברי זעם את פעם לא עורר בישראל, גם שביקר
 הקשר על עמד בהם ומספריו, ממאמריו כתוצאה ישראל

מדינות־המערב. מגמות לבין הישראלית מדיניות־חחוץ בין
בהת כימעט ישראל, מזועזעת חודשים חמישה זה
 מר להתפטרות עתה שהביא פוליטי, משבר על־ידי מדה,

 את בהרחבה הפרשנים ניתחו המערב במדינות בן־גוריון.
 בישראל. מדיניות־הפנים על השפעתה ואת לבון פרשת
 בה ההסתדרות, של השנוי־במחלוקת תפקידה על דובר
וההשק האישים התנגשות על כללי! כמזכיר לבון כיהן
 בשאלת ובאה הממשמשת הסערה על מפא״י, בתוך פות

 מונחים אלה, לכל מתחת אך בן־גוריון. של ירושתו
 רוב את העוטפים הסודות מן כמה המשבר, בשורשי

 התיכון, המזרח של הקרובה ההיסטוריה
 הורשה לא בישראל, זר כתב ושום ישראלי, עתון שום
 אלא פרשת־לבון, של האמיתיות ההתחלות את לתאר

 הצנזור. על־ידי שאושרו ״1954 משנת ״עסק־ביש במלים
 שפעלה ביותר הקיצונית הצנזורה על־ידי נפסל השאר כל

ממשית. מלחמה של לתקופות מחוץ בישראל, אי־פעם

★ ★ ★
. .  הישראלים מן רבים וכן רבים, מערביים פרשנים .
 הממשלה נסיונות את ובדאגה בתימהון רואים עצמם,
 .1954 משנת ״עסק־הביש״ פרטי של פירסום כל למנוע

 ישראל בהן הודתה אילו ברבים. ידועות עובדות־היסוד
 לה מזיק הדבר היה שנים, לשבע קרוב כעבור עתה,
 בעתודה, העצומים הלבנים הכתמים מראה מאשר פחות

 אחרות טובות סיבות קיימות אולם בדרך־כלל. החופשיים
פרשת־לבון. פרטי את לפרסם אי־אפשר מדוע המסבירות

 בטחון, כשר לבון את בן־גוריון החליף 1955 בפברואר
 לבון של פרישתו נסיבות ושרירותי. פיתאומי באופן

 כרוכות שהיו האיסטרסגיות וההחלטות ממשרד־הבטחון,
 כך כל משתדל בן־גוריון אשר הסודות את מהוות בכך,

 כללי לשינוי הביא 1954 של הביש״ ״עסק כי להסתירם•
 והלאה רגע מאותו אשר הישראלית, האיסטרטגיה כל של

סיני. חצי־האי כיבוש לקראת צעדה
★ ★ ★

 סודות את רק לא לאור מוציא היה פרשת־לבון גילוי
 ה״דו־ קו בין הסיכסוך את גם אלא הזאת, האיסטרטגיה

 הישראלית בצמרת שפרץ ה״אקסיביזם״ קו לבין קיום״
 שרת, למשה סיפר לא איש כי מסתבר השנים. באותן
 משרד־הבטחון. תוכניות על הממשלה, ראש אז שהיה
 דרשו, ודיין בן־גוריון בדו־קיום. כלל, בדרך דגל, שרת
״אקטיביזם״. השיגו, ואף

 בהתמדה הורעו ,1954 ונובמבר פברואר החודשים בין
 הכין שעה אותה שרת. לבין בן־גוריון בין היחסים

 כדי־ (ותוך מיבצע־סיני את המזהיר הישראלי האיסטראטג
 שכבישיו ניצנה, ,של המפורז לאזור השאר, בין פלש, כך
נטל 1955 בנובמבר סיני). על להתקפה חיוניים היו

 את והוריד ראש־ממשלה, תפקיד את לידיו בן־גוריון
 כליל, האקטיביזם השתלט מאז שר־חוץ. לדרגת שרת

דיין. ומשה פרם שמעון בן־גוריון, את שכלל צוות בעזרת
 בהיסטוריה חשיבות להם שיש הרבים התאריכים בין

 ליום רבה משמעות יש התיכון, המזרח של הקרובה
 רשמית יום באותו נחוג במצרים .1956 ביוני, 18ה־

 מאזור האחרון הבריטי החייל יציאת — הפינוי״ ״יום
 שרת משה יום באותו התפטר בישראל תעלת־סואץ.

 לזה פרט נימוק, כל לתת מבלי כשר־חוץ, מתפקידו
 עומד בראשה אשר בממשלה לכהן אפשרות מצא ש״לא

.1955 בנובמבר עוד להתפטר שרצה ציין הוא בן־גוריון״.
 של פתיל כמו מיבצע־סיני. על הוחלט זמן באותו

שהחרי זו, להתפוצצות 1954 של עסק־הביש הביא פצצה,
 את למנוע הצנזורה על הוטל כן על העולם. את דה

פרטיו. פירסום

 בגרמנית העיקרי שבומון־החדשות הוא (״הראי׳׳) שפיגל דר
 העולם של לאלה דומות ותפוצה עמדה בעל המערבית,

 כתבות־שער פעם לא הקדיש שפיגל דר בישראל. הזה
 ודיין, שרת בן־גוריון, כמו ישראליים, לאישים חיוביות

 רעיונות את נס על מלהעלות נמנע לא זאת עם יחד אן
 הכללית, בהשקפתו ליבראלי הוא שפיגל דר הזה. העולם
בגרמנית. הקיים המשטר על ושנוא
 קודרים רמזים ישראל עתוני משמיעים זמן־מה מזה

המסור והשמות הלבנים, הכתמים מסויים. ״עסק־ביש״ על
 הצנזורה, תקיפות על מעידים גבוהים, קצינים של סים

החמור. למשבר שגרמו הנסיבות את להסתיר המבקשת
 כאשר ,1954 בינואר עוד הפרשה התחילה ...למעשה

 למשרד־הבטחון. לבון, פנחס האיגוד־המיקצועי, איש ניכנס
 הערצת את יפה בעין רואה אינו שהוא לכל הסביר לבון

 שלהם, הבום את הישראליים הקצינים שמעריצים החובה
 שנים מזה כי עתה. זה התפטר אשר בן־גוריון, דויד

ולבון. בישראל) נקרא שהוא (כפי ביג׳י בין איבה קיימת
 הרמטכ״ל ביניהם — במשרד־הבטחון המרכזיים האישים

 מוכנים היו לא — 40 בן אז דיין, משה שתום־העין,
 זמן כעבור אדונם. על לבון של העוקצניים לדבריו להאזין

הצבאיים. מיועציו מבודד עצמו, לבון מצא קצר
 את דחה שהלה מפני בעיקר בלבון מרדו וחבריו דיין

 הם- דיין משה של תפיסותיו שוחרות־המלחמה. תוכניותיהם
 תומכיו לבין אל־נאצר עבד בין לסכסך שיש בדיעה תסכמו

 צבאית, מבחינה זה אוייב לחסל ושיש בעולם, הפוטנציאליים
המערב. בעזרת

★ ★ ★
. .  כדי וחבריו דיין על־ידי נוצל עסק־הביש כישלון .

 שרת ביקש כאשר עליהם. השנוא משר־הבסחון להיפטר
 כל הכחיש לבון וכאשר משר־הבטחון, הסברים המזועזע
 פקודת־מיבצע הקצינים המציאו לעניין, מצדו אחריות

 שר- ״בפקודת המכריעות: המלים את שכללה מזוייפת,
לבון״. הבסחון
. .  כי שופטיו בפני השלישי האדם הודה ,1960 בקיץ .
 את נתן לבון כי טען כאשר ,1955 בשנת ביודעין שיקר

שהוג פקודת־המיבצע, כי קבע הוא לעסק־הביש. ההוראה
מזוייפת. היתד■ הקצינים, על־ידי שה

 לדרוש ,1960 באוגוסט לבון, את עודדה זו הודאה
 את למנוע בן־גוריון ניסה כאשר פומבית. רהביליטציה

 נגד מפא״י את לשעבר שר־הבטחון גייס יריבו, טיהור
 חברי על־ידי לפינה נדחק שר־הבטחון שלה. ראש־הממשלה

 שרים. של לוזעדת־חקירה להסכים נאלץ כי עד מפלגתו,
אשמה. מכל לבון את טיהרה הוועדה
 מסקנות את לקבל בעקשנות, בן־גוריון, סירב זאת בכל

 למשבר גרם כך ממשלתו. רוב על־ידי שאושרו הוזעדה,
 הפרס- אבדן מפני חושש בן־גוריון כי ברור ממשלתי.

 ראש־ רואה בו שר־החקלאות, דיין, משה של טיג׳ה
 בפני גם חושש הוא יורשו. את 74ה־ בן הממשלה
יותר• עוד מרחיקות־לכת תוצאות

★ ★ ★
 בפארל־ סנה הקומוניסטי הח״כ טען הוכיחה, החקירה כי
 ש״התייע־ קצינים נתנו לעסק־הביש הפקודה שאת מנט,

 החוק, מבחינת לכך, מוסמכת היתר, שלא אישיות עם צו
 כמוסמכת.״ הקצינים ראו אותה אך

 לוותר סנה, והפחדך ״המשמיץ מן ותבע התרגז הזקן
 אותה של שמה את ולפרש הפארלמנטרית חסינותו על

 ידעת כאילו מתרגז ״אתה הקומוניסט: השיב אישיות.
האיש.״ מי


