
ף מ ס מי אי ה נ תו עי  בישראל ביותר כיום המבוקש ה
 כיום שנראה הזה העולם של גליון הוא אלה בימים

 לפני שפורסם למרות — נבואי ואפילו היסטורי, כגיליון
בלבד. וחצי חודש
 פוטו־ התנוסס שערו שעל ראש־השנה, גליון זה היה

 שרון, אריק האזרח תשל״ג: איש־השנה של ,מונטאז
 ציור זה היה בפיו. תקוע כשתותח טנק תובת על רכוב
 הביא בהן הפעולה שיטות את להמחיש שנועד סמלי
הימני. הליכוד להקמת האיש

 הזה, העולם למערכת ברגל זרים עיתונאים עולים ביום
מב בינלאומיים מרכזי־תיקשורת זה. גליון לבקש כדי

שרון״. הגנראל על הזה העולם את ״השיגו :ארצה ריקים
הא הביוגרפיה את השאר, בין הכיל, גליון אותו כי

בקפי על־ידינו שהובנה כפי אריק, של המליאה מיתית
 ויריביו. מכריו חבריו, מהוריו, עדויות גביית תוך דה,

 מה להבין שרוצה מי לכל חיוני מיסמך זהו עכשיו
הישראלית. בזירה — מחר יתרחש ומה — היום מתרחש

¥ ¥ 1 ¥
ש ה י מ ה כ מ כ  העולם שעמדת הטוענים אנשים ו

 אומרים ימין אנשי אותם. מפתיעה שהון אריק כלפי הזה
 להודות נאלצים אתם רואים, ״אתם כמחמאה: לנו,

 בטרוניה: באים שמאל ואנשי בדיעותיו.״ צדק שאריק
אריק?״ כמו מסוכן לאדם שבחים מחלקים אתם ״איך

לתע מאוד פשוט פיתרון יש מוטעות. התגובות שתי
שרון. אריק ששמה לתופעה הזה העולם של גישתו לומת

לם שער ״ ״העו ה 24.9.73 הז
הפרדה

 מאשר אחרת איש־׳שנה כתבת אל מתייחם הזה העולם
 שעות עשרות הרבה בה מושקעות אחרת. כתבה לכל
 בינינו. העבודה את חילקנו זה, במיקרה עבודה. של

ועל אריק של ואישיותו חייו על כתבתי שאני בעוד
 אורי כתב הליכוד, הקמת מיבצע של הצבאי התיכנון

 בנפרד שנינו והצבאיות. הפוליטיות השקפותיו על אבנרי
־שעות. גבי על שעות אריק עם בילינו
 כיום הנראית — בלתי־רגילה הזדמנות לנו ניתנה כך
גישו על שרון אריק עם להתווכח — יחידה־במינה ממש

 לפגי בלבד מעטים ימים ולעומקו, לרוחבן הצבאיות, תיו
 בישראל שמישהו ולפני יום־הכיפורים, מילחמת שפרצה

 את שאלנו כך בעייה. שום העלמנז לא עליה. חלם
 של לבעיות גישתו על גלויות־לב שאלות למשל, אריק,
על להגיב ממנו וביקשנו הנשק, וטוהר צבאי מוסר

 אריק זה. בשטח בעבר בפניו שהוטחו כבדות האשמות
תשובותיו. עם יחד הטענות את ופירסמנו בהרחבה, ענה

אריק עם דן צבאית, בהיסטוריה שהתמחה אבנרי,
 של האקטואליות הצבאיות הבעיות על שעות במשך

 הגישות העליון, הפיקוד הרכב צה״ל, מיבנה על ישראל,
 זה היה בר־לב. וקו סיני, על ההגנה לגבי השונות

 ערך לפני־כן שנים שארבע מפני במיוחד, מעניין ויכוח
עצמו, בר־לב חיים רב־אלוף עם דומה ויכוח אבנרי
 ׳מילחמת רקע על תשכ״ט, כאיש־השנה בו בחרנו כאשר

 אבנרי דן אחרת בהזדמנות בר־לב. קו והקמת ההתשה
 האלוף אחר, חשוב צבאי הוגה־דיעות עם זה נושא על

 עליה למסקנה, אבנרי הגיע אלה בשיחות טל. ישראל
טאק טעות מהווה בר־לב שקו בעיתון לרמוז רק יכולנו

ראשונה. ממדרגה ת טי
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ה קנ ס מ שהש כפי האלה, והדיונים החקירות מכל ה
 שרון אריק זו: היתד, בכתבת־איש־השנר״ בבידור תקפה

בשטח רבות נכונות השקפות בעל גדול, חייל הוא

 שליליות, פוליטיות השקפות בעל ואדם — הצר הצבאי
לדעתנו. מסוכנות, ואף

השני. בגלל אחד צד העלמניו לא
הפו הסכנות את להעלים שיש הידיעה את קיבלנו לא

 שהוא מפני שרון, אריק של באישיותו הטמונות ליטיות,
 את להכחיש שיש הדיעה את קיבלנו ולא גדול. חייל

הפוליטיות. השקפותיו בגלל אריק, של הצבאי כישרונו
 בחיפושו הזה, העולם של ייחודו שזה נראה כיום

מירבית. אובייקטיביות אחרי השקדני
 מילחימת בעיקבות מחדש התעוררה בעייה אותה כל כי

קיצונית. ובחריפות יום־ה,כיפורים,
אינ של רחבה חזית התארגנה המילחמה באמצע כבר
לעצ ששמו ופוליטרוקים, מלחכי־פינכה פוליטיים, טרסים

 בעודה המילחמה, תולדות את לזייף אחת: מטרה מם
 אריק של המכריעה תרומתו את להעלים כדי בעיצומה,

 ולהתבטאו־ למעשים הגיעו הדברים זו. לימילחימד, שרון
כמשמעו. פשוטו בחילה, לעורר כדי בהם שיש יות

 האלוף של חלקו את תיארנו זו. לחבורה הצטרפנו לא
 לאפתע- — האמיתיות העובדות על־פי זו במילחמה שרון

אריק. מחסידי רבים של תם
 ובמה בכמה במילחמה תרומתו את בהעריכנו גם אולם

 לנכס אלה הישגים להפיכת יד ניתן לא — מישורים
 לנו די עצמו. אריק של או הימני, הליכוד של מיפלגתי

 שה- חומים), טאנקים (או לבנים סוסים על בגיבורים
 הספיק אחד המדינה. על אסונות ממיטה שלהם כאריזמה

לנו.
 רצוי. לאומי מנהיג בהכרח, אינו, מחונן צבאי מצביא

 חודשים כמה לפני ההיפך. נכון מאוד קרובות לעיתים
 שבאה ״הדגנרלים״, בשם סידרת־מאמרים פירסמנו בלבד

זו. אמיתה להוכיח
העו קוראי של האינטלקטואלי בכושר מאמינים אנחנו

 להבחין יודע הישראלי שהציבור בטוחים יאנו הזה. לם
 לבין גדולה צבאית זכות בין מדינאי, לבין מצביא בין

 בשדה־ אריק של חייליו את פגשנו פוליטיות. השקפות
 כמפקד אריק על הערצה דברי מפיהם שמענו הקרב,

 ואי- לשלום עמוקה כמיהה ביטויי עם יחד וכחבר־לנשק,
 חלומות בגלל חדשות במילחמות להסתבך גמור רצון
בהם. דוגל עצמו שאריק שלמה״, ״ארץ־ישראל של

 בש־ רק אותם לצייר אי־אפשר פשוטים. אינם החיים
 רוצים אנחנו רבים. צדדים יש אחד לאדם חור־לבן.

 אהבת־אמת, של רוח להפיץ שהם, כמו החיים את לשקף
 יחסנו צלולה. במחשבה הצורך את נם על ולהעלות

לכך. דוגמה לשמש יכול ׳מקווים, אנו כך שרון, לאריק
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שרון. באריק במיקדה, כיימעט הקשור, דבר ועוד

ולבע לצר,״ל צמודים תמיד היו ועורכיו הזה העולם
 עממי, כצבא צד,״ל על להשקפתנו קשור הדבר יותיו.
המ הפוליטית, לתפיסתנו וגם — כולו העם נחלת שהוא

 זהומאניס- שוחרת־שלום ישראל שגם ההנחה על בוססת
יעיל. צבאי למגן תזדקק טית

 כפרנו לא השלום, על למאבק המתמדת הטפתנו בצד
 המרכזית התיזה ביטחונה. על להגן ישראל של בחובתה

 על מבוסס אינו ישראל שביטחון תמיד היתד, שלנו
 של ויכולתו עוצמתו על אלא מיכשולי־טבע, או שטחים
צד,״ל.
 ביותר כבדים חששות בליבנו כירסמו רב זמן ׳מזה אבל

 של העליונות בדרגות שהתפשטו מסויימות תופעות לגבי
 קדושה, פרה היה עוד צד,״ל כאשר גם הביטחון. מערכת

 בעיקר, כפירה בבחינת היתד, עליו ביקורת של מילה וכל
 התפטרותם את דרשנו למשל, כך, אלה. חששות ביטאנו

 הלובי, המטוס פרשת אחרי אלעזר ודויד דיין משה של
בכושר־ד,שי יסודי ליקוי שיש לנו הוכיח שהדבר מפני
הקיימת. הביטחונית הצמרת של ובכושר-ד,החלטה פוט

 אדם בטעות נרצח בה הנורבגית, לילד,מר פרשת אחרי
 ״ספטמבר ממנהיגי כאחד בטעות שזוהה אחרי מפשע חף

 שהעז במדינה היחיד העיתון הזה העולם היה השחור״,
להיכ מסוגלים שהיו האנשים של ביכולתם בגלוי לכפור

 הוטחה ).1874 הזה, (העולם כל־כך שלומיאלית בצורה של
 אנשים לדון שאסור טענה תוך חריפה ביקורת נגדנו אז

הבינלאו ושהעיתונות המעשה, את שביצעו אלה כמו
 הישראליים, שירותי־ד,ביטחון אנשי היו כי טענה מית
 זו, לטענה בתוקף התנגדנו במקומם. נמצאים שלא עד
 יותר. ופקחים חכמים עצמנו את רואים שאנו משום לא

 להתריע מאמינים, אנו כך חופשית, עיתונות של חובתה
 נעשה הוא אם גם לה, הנראה ומחדל ליקוי כל על

 היה ניתן יואילו ייתכן ביטחון. כמו רגישים בתחומים
שלי גילויים חופשית בצודה לבקר הישראלית לעיתונות

נמ היד במערכת־הביטחון, האחרונות בשנים שפשו ליים
 פרוץ ערב שהתגלו הרי-אסיון והליקויים המחדלים נעים

הראשונים. ובימיה המילחמה
 הגבירו מצר,״ל שרון אריק האלוף סילוק של הנסיבות

 עצמו. אריק של לאישיותו קשר כל בלי דאגותינו, את
 זאת עשינו הנעשה. בפני הציבור את להזהיר החלטנו

 האפשרות את לנצל החלטנו העיתון. עמודי מעל רק לא
 אבנרי ■אורי של לחברותו הודות לנו, שיש המיוחדת

המל בצירוף ביותר, חמורה אזהרה לבטא כדי בכנסת,
בית־הנבחרים. במת ימעל ואחראיות, שקולות צות

חוד ■שלושה לפני — חודשים שלושה לפני קרה זה
 מחדש היום מפרסמים אנו שממול בעמוד בלבד! שים
 ביום בכנסת אבנרי על-ידי אז שנאמרו כפי הדברים את
 ביום ),1873( הזה העולם עמודי מעל במלואם ביולי, 18
.1973 ביולי 25

 מעתיקים אנו מילה. החסרנו ולא מילה, הוספנו לא
 לך מציע אני אז. שפורסמו כמו בדיוק הדברים את

ובעיון. שוב, אותם לקרוא
תזדעזע. הדברים, את בקראך שהפעם, יתכן

 ׳מרומזת, בצודה חשף, זה שנאום מפני רק לא תזדעזע
 ׳מחריד. כה לאסון לגרום ידם 80 כעבור שעמדו ליקויים
 מחוסר־ דיין, משה של הריקנית השחצנות מן גם תזדעזע

עצ את שהפכו חברי־הכנסת, של ר,אינפנטילית האחריות
דיין. בידי ללהקת־בובות מם

 למה הרקע לעיניך וייחשף — יחד אלה כל את צרף
.1973 באוקטובר 6ב־ שקרה
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 שהעז היחידי חד,״כ אבנרי אורי היה במיקרד! לא

 נשאר במיקרה ולא מועד, בעוד אלה בעיות להעלות
ד חבר־כנסת שאף מבלי זה, בוויכוח לגמרי בודד ח  א
זה. תפקיד במילוי יד לו נתן ומשמאל מימין
 שהעז הראשון העיתון הזה העזלם היה במיקרה לא

 המילחמה, מן הנובעות הגורליות השאלות את להציג
 גלו־ אך — אובייקטיביות שקולות, תשובות עליהן ולתת

המו החמורות בימיגבלות ניתן -שהדבר כמה (עד יות־לב
הצנזורה). על־ידי עלינו טלות

 היחיד העיתון הזה העולם היה ׳ממושכת תקופה במשך
 עלול באיזור קיים שהיה המצב המשכת כי שהזהיר

בע השנה, מאי חודש בתחילת חדשה. למילחמה לדחוף
 הזהיר בולוניה, בוועידת חלק אורי נטל בהם הימים צם

 ביותר. מוחשית היא המילחמה סכנת כי הזה העולם
 שנשא ),1861 הזה (העולם העיתון שער את לכך הקדשנו

רביעי? סיבוב לקראת הכותרת את
בכת מחדש שיעיין כדאי גיליון, אותו בידו שמצוי מי

 שפורסמה אי!״, אי! אי! — לדדו מחכה ״סאדאת בה
לדוגמא: קטעים מיספר רק מצטט אני גיליון. באותו

״ ״העולם שער ה 1.5.73 הז
אזהרה

 למצוא היה ניתן שנים שש שלפני שבעוד אלא ...
 מיספרם היה מילחמה, תיפרוץ לא כי שיהמרו רבים
 להסתכן היה יכול לא רציני איש שום השנה. מועט

 שבבוקר כזאת בצורה יתגלגלו לא הדברים כי בניחוש
 תישאר לא בו במצב עצמם את הצדדים ימצאו אחד
 צריך לא במילחמה... לפתוח אלא אחרת, ברירה להם

מצ נשיא כי להבין כדי לענייני־מצרייס מומחה להיות
הזירה. פינת אל ונדחף הולך א־סאדאת, אנואר ריים,
 כתוצאה להשיג סאדאת שיכול הרווח או ההישג מה

 ישראל בין הרביעי הסיבוב לפריצת שיגרום ממהלך
 התשובה: את וניתחנו גיליון באותו שאלנו ומצריים?

 יצית שהוא העובדה המילחמה, גרימת בעצם הוא ההישג
 כללית התפייסות של אווירה רקע על הרגיש האיזור את
 מחדש, המילחמה אש את ויבעיר ויחזור המעצמות בין

 יכולה — לשלם עליו שיהיה במחיר להתחשב מבלי
 זו בדרך כי להאמין יכזל הזא כהישג. בעיניו להיראות

יש על לחץ להפעיל מעצמות־העל שתי את לאלץ יוכל
ויתורים. ממנה ולסחוט ראל

 גופים בידי היה שלא סודי מידע שום בידינו היה לא
העוב את אחרת להעריך יכולנו פשוט אחרים. אזרחיים

 לחזות ניסינו רשימה באותה מאלף, פרט והנתונים. דות
 אחת הרביעי. הסיבוב של האפשריים מהלכיו את גם

ית התעלה, את יצלח ״צד,״ל :כדלהלן היתד, התחזיות
 לנסות מנת על שלה המערבית בגדה נרחב מאחז פוס

צד,״ל״. בחסות בינלאומית לתנועה התעלה את לפתוח
 השנים במרוצת שכתבנו רבים דברים נראים היום

חדש. באור האחרונות


