
וגלו את תקע - הפוליטיקה קוקו! על צה״ל ממוומי אחו

 היה ששת־הימים מלחמת של הנצחון רמטכ״ל
המלחמה. אחרי מיד העם וחביב לאומי גיבור

אשכול. של כסאו את לרשת אפשרי מועמד אז בו ראו רבים

דיפלומא פעילות של התשה שנות חמש אחרי רבין
בשר־ בעיקר להילחם נאלץ בהן בוושינגטון טית

פופלאריותו. את מכך כתוצאה איבד אשתו, עם בתמונה רבין, החוץ.

מתאבדים?
 היה עשוי הוא, ימים, באותם שנערכו
בבחי התפקיד, על התמודד אילו לזכות,

לראשות־הממשלה. רות
 בארצות־הברית, שגריר כשמונה גם

 הפופולאריות על לשמור רבץ המשיך
 כשיסיים הבא, בשבוע אולם שלו. הגבוהה

 לישראל, ויחזור בוושינגטון תפקידו את
 מרות עובדות עם להשלים יצטרך הוא

תר: ה על לא להתמודד עליו יהיה ביו
 על אם כי הבאה, בממשלה להיכלל זכות

 המערך של המועמדים ברשימת מקומו
 השיב־ וכישוריו הצבאי עברו לכנסת.

 של האכזרי במאבק לו יעמדו לא ליים,
המיפלגתית. העסקתה
 במשך רבין על שעבר השחיקה תהליך

 ה־ בתפקיד יורשו לגבי זורז שנים,
ית היה לבר־לב בר־לב. חיים רמטכ״ל,

ץ: על־פני אחד רון ב  ישר נזרק הוא ר
 קשה היה שר־בממשלה. לתפקיד למעלה,
 חיים על דיברו שנה לפני שעוד להאמין
שר־הביטחון לתפקיד מועמד כעל בר״לב

 ראש־ לתפקיד אפילו אפשרי וכמועמד
מסויימת. בקונסטלציה הממשלה
 באישיותו עולמו את שכבש בר־לב,
 מיל- בתקופת הביטחון ומשרת השליווה

 הילה לעצמו שיצר בעת ההתשה, חמת
 ומורמת נערצת פטריארכלית, דמות של

 מיס- תוך מניותיו מרבית את איבד מעם,
 המיס־ כשר מכהן הוא בהם חודשים פר

חר־והתעשייה.
 של מצבו תחילה נראה יותר מבטיח

 (מיל.) האלוף לשעבר, חיל־האוויר מפקד
ב ששתילתו כמי שנראה וייצמן, ,עזר

 חירות ועידת באה מובטחת. חירות צמרת
 פיה על הקערה את והפכה האחרונה

מתחתיה. עזר את משאירה כשהיא
 של נוסף למיססר גם צפוי דומה גורל

 הקרוב בעתיד להוריד העומדים גנרלים,
 כוחם את ולנסות מדיהם את הרחוק או

פוליטית. בזירה ויכולתם
ב אולי (מלבד מוכיח העבר לקח
שכל דיין) משה של יוצא־הדופן מקרה

 הצבאית התדמית את להעתיק ניסיון
 כל לכישלון. מראש נדון הפוליטי לתחום
 שפיטה מנהיגות, תכונות ליישם ניסיון

 המישחק לגבי לצד,״ל, הטובות ומחשבה
 הקיים, הפוליטי במערך הפנים־מיפלגתי

כהתאבדות. כמוהו
 י זאת עושים הם מדוע :היא השאלה

 חיסול לקראת צה״ל אלופי הולכים מדוע
 הציבורית הקאריירה של ודאי כמעט

 המיפלגות עסקני מושכים מדוע שלהם?
או גם המסבכת למלכודת הגנרלים את
 תחילה לעבור להם להניח במקום תם,

האזרחיים? בחיים והרצה הכשרה תקופת
 הוא כשצה״ל בישראל, הקיימים בתנאים

 בלתי כוה־אדם של היחיד הרזרבי המאגר
 כשהמיפלגות הפוליטית, בזירה מנוצל

 מוכנות כאריזמטיים למנהיגים הרעבות
 לבדוק סבלי במדים, אלוף כל לחטוף

 שאלות הן אלה הרעיוניים, בציציותיו
שמו המצב כמו אבסורדיות תשובה, ללא
אותן. ליד

רפג
העם.

 רמטכ״ל של אישיותו במדים. בר־לב חיים רב־אלוף
 מוראל לשמירת הגורמים אחד היתה ההתשה מלחמת

לנערץ. אותו הפכה כרמטכ״ל והשליווה הבוטחת הופעתו
אחרי

בעיני שתדמיתו

 תוך והתעשיה. המסחר שר בתפקיד בר־לב חיים
 אפור, לשר הפך זוהרו, בר־לב איבד מעטים חודשים

התעשיינים. של האינטרסים מגן של היא העם י

איו ? הם ו או ר יי
 אריק האלוף מפורסמים; פיקוד אלופי שני

 והאלוף הדרוס; פיקוד אלוף שרון(למעלה)
 המרכז. פיקוד אלוף זאבי, (״גנדי״) רחבעם
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