
החוק. ׳טל
 חד- בצורד. קובע לכנסת הבחירות חוק

 האחרונים החודשיים שבמשך משמעית
 שום בצה״ל לנהל אסור הבחירות לפני

 עד הקפיד המחוקק שהיא. פוליטית הסברה
 נושא על שאינה הרצאה, כל שאסר כך כדי

 הכל, על הוטל זה חוק ממש. טכני צבאי
הכלל. מן יוצא ללא

 ח* ושר־הכיטחון, ראש-הממשלה
 הפרו החוק שמירת על אמונים

 הציבור בל לעיני גסה כצורה אותו
 המאורע הקרנת על־־ידי הישראלי.

 הפכה ברדיו. ושידודה בטלוויזיה.
 לסרסורה עצמה את השידור רשות
עבירה.י לדבר
 למעשה טוב ■תירוץ לרשיוח־השידזר היה

לאו מפה במיסדדונות נמסר הוא הפסול.
 טרור דיין משה מפעיל המילחמח מאז : זן

הטלוויזיה. הנהלת על בלתי־נסבל
 רדיפת־הפיר- הפכה כתיקונם בימים גם
הת מאז אולם קבוע. למיטרד שלו סומת

 לחץ עבר ביום־הכיפורים, ■תדמיתו מוטטה
 השבויים את לקבל רץ דיין גבול. כל זה

שה מראש שהבטיח אחרי יום, אחר יום
 השישי ביום המאורע. את תסקור טלוויזיה
 בבית־הפרקליט דיין נאם כאשר האחרון,
 נדהם פרובוקטיבית, הצהרה שם והשמיע
 היום כל משך מצלמות. שאין להיווכח
 צילצולי־ של בתיזמורת הטלוויזיה הוטרדה

 בירור ונערך שר־הביטחון, מטעם טלפון
 על לפסוח רשות־השידור העזה איך נרגז

 מנהלי הצטדקו לשווא זה. היסטורי מאורע
 יום שבוע באותו הופיע שדיין הטלוויזיה

 זה לפני יום רק וכי המסך, על יום אחר
מרמת־הגולן. האסור השידור הוקרן

כפאני הוא כאילו מתנהג ״הוא
 רשות■ ממנהלי אחד העיר קה.״

 רוח נושכת לדיין ״מסביב השידור,
היסטרית.״

 אמנון עווך־הדין פנה היום למחות *
 ועדת־הבחי־ כחבר תפקידו בתוקף זכרוני,

 (העולם מרי סיעת מטעם המרכזית רות
 הוועדה, ר יו״ אל רשמית בתלונה הזה),

 ומני לממשלה היועץ־המישפטי הרמטכ״ל,
ה התלונה זו היתה רשות־השידור. כ״ל

זו. הפרת־חוק נגד שהוגשה יחידה

זו. להיסטריה טובות סיבות היו
בו את דיין נמו לדעת המיטיב איש אין

 מצב־רוח של ספונטניות תנועות של חן
 החרדה, בימי לשילטון עלייתו ציבורי.

 תודות באה ששת־הימים, מילחמת ערב
 ״נשי לתואר אז שזכתה כזאת, לתנועה
העליזות״. וינדזור

 הפוכה, ■תנועה הארץ את הציפה השבוע
 העצובות״. ישראל ״נשי של תנועה מעין

 במיכת־ לדיין פנו שכולים ואבות אמהות
 באסון מלא בפה אותו האשימו גלויים, בים

 להתפטר. ממנו תבעו בניהם, למות שגרם
 של אשתו של מינתבה עשה עמוק רושם
האגד ״סרגיי״ חטיבת מפקד שריג, נחום
העצמאות. במילחמת המנותק, בנגב תית

 בית־ קיבוץ חברת שריג, תיקווה כתבה
:השיטה

 בימים בפי היו להלן שאומר הדברים
 באחריות חשתי המילחמה. של הראשונים

ל השלושים, ליום השבעה, וליום וחיכיתי
לאומרם. כדי האש הפסקת חתימת יום

 שנים, 18 במשך מנוחה ידעה שלא כאם
 הרגע עצם ועד לצבא, בני בכור הלו מאז
 ש״צה״ל בידיעה מה חיזוק מצאתי הזה,
תמיד״. ומוכן ערוך

 הדין. ביום ומוכן ערוך היה לא צה״ל
הידי שניתוח כך על אחראי שר״הביטחון

 מוטעה; היה לו שהיו המודיעיניות עות
 הממשלה את העמיד שלא כך על אחראי

המי גיוס את דרש ולא המצב חומרת על
 במועד; המירבית הכוננות ואת לואים
הנו בכל ביותר חמורים למחדלים אחראי

לסמכותו. הנתון שא
 שר־ביטחון יחיה לא ההרוגים בנינו את

 החיים לבנינו יותר. וצנוע אחראי שקול,
חרדה. אני

 ודר היהירה התפישה בעל הביטחון שר
מיד. וללכת הדין את לתת חייב מוטעית
 נתקל פני-מלכים, לקבלת הרגיל דיין,
 ובגרועה בעדינות בחייו הראשונה בפעם

באדישות. ממנה:

מילחונה הנתח
 עימו יחד מאיר גולדה ביקרה אשר
הו־ שם גם לערוך כדי התעלה, במערב

ה לד ו י ג ל י ל ג ן התעלה: במערב ו ״ ושכח ז

סואץ ליד חוג־בית מנהלת גולדה
 התקבלה החיילים, בקרב אסורים גי־בית

הח אך מסויימת. בחמימות ראש-הממשלה
 והוא דיין, ממשה כליל התעלמו יילים
זועף. בצד הלך

 הלו־ היחידות באחת אחרת בהזדמנות
 ״האם במלים הרצאתו את דיין סיים חמות

שאלות?״ יש
 לעומתו: קרא החיילים אחד

ז״ שר-כיטחון לגו יהיה ״מתי
 לחפור לד גיבעה. שם ״יש :הוסיף ושני

ו״ ארכיאולוגיה
 דיין גיסה המילחמה אחרי מייד
 החדשה, לאווירה עצמו את להתאים
 שיש ברמזו יוניות, הערות כמה השמיע

 מושגים, לשנות חדשה, למציאות להסתגל
 זמנם שעבר הרגיש מהר חיש אולם וכר.
 חיה יכול לא הציבור כאלו. ■תרגילים -של

 צורך שאין הקודמות הכרזותיו את לשכוח
ל להימשך יכול הקיים שהמצב בשלום,

ה מן יותר חשובה ששרם־אל־שייך נצח,
 המוחזקים השטחים על לוותר שאין שלום,
מחיר. בשום

היחי שהסיכוי דיין החליט לכן
בדבי הוא מעמד להחזיק שלו די

הקוד הקיצוניות לעמדותיו קות
 המערך שאנשי תקווה מתון• מות,

 מחשש מתפקידו, לסלקו יעזו לא
הימני. לליכוד יד יתן סן

 המדהים־בכוו- נאומו את נאם כך משום
 כולו שהציבור בשעה בבית־הפרקליט. נד.

 בוועידת- תיקווית ותולה לשלום מייחל
לש סיכוי שום שאין דיין הכריז ז׳נבה,

 הגולן, על לוותר פנים בשום ושאסור לום,
 דיבר הוא ושארם-אל-שייך. הירדן גבול

 והבטיח ,101ה־ בק״מ השיחות על בביטול
המילחמה. בתחילת רק נמצאת שישראל

 חכרזת-מילחמה זאת היתה
 כ■ מחנה-היוניס על רק לא גלוייח,

 קי■ חנרי על גם אלא המערך, תוך
 ועידת■ של הפטרון שהוא סינג׳ר,
כז׳נבה. השלום
 לאוייב עצמו את דיין הפך זו בצורה

 בדרכה ■ממשי ■ולמיכשול מאמצי-חשלום,
 שלא מוכן מדיני. הסדר אל המדינה של

גיבוי קיבל לולא זאת לעשות ■חיה יכול

 אינה כי שהחליטה מאיר, גולדה מצד מלא
דיין. ללא בשילטון מעמד להחזיק יכולה
 יום■ של המחדלים רקע על הן

ל הגישה רקע על הן הכיפורים,
גול עכשיו דבוקים השלום, ענייני

 נערכים כשהם כזו, זה ודיין דה
.,במערן כיונים למילחמה ביחד

מנהיג אין מץ,1א אין
ולה ההנהגה את להפיל יכלו יונים ך*

 אילו חדשה, מנהיגות במקומה קים ) ן
 אומץ־לב חיוניים: דברים שני להם היו

■ומנהיג.
 ברמת־חגולן, חייל לאותו דמו חם אולם
 משה מול התנועה, באמצע ידו את שהוריד

 החלטתם על בפירוש הודיעו אילו דיין.
 לגייס יכלו וגלילי, דיין גולדה, את להדיח

 או המיפלגה, במרכז סודית בהצבעה רוב
 שיל־ שהמשך כדי גדול די מיעוט לפחות
בלתי־אפשרי. יהיה גולדה של טונה

 מן במנהיג צורך היה כך לשם
 בזה ומנהיג — הראשונה השורה

נמצא. לא
 בעיק- במידת־מה שהתבסס אלון, יגאל

 ההזדמנות, את ניצל לא המילחמה, בות
 בראש להתייצב לו שניתנה האחרונה, אולי

 בדיין, להילחם מוכן היה ספיר המחנה.
 עם חזיתית להתנגשות מוכן היה לא אך

 פרוסות־ חיתוך של קו העדיף גולדה;
ב הסיפוחיסטי השילטון מנקניק פרוסות
 נוכח להפסיד, מה היה לא לאבן מערך.

מתפ לסלקו גולדה של הנחושה החלטתה
 המיש־ הנהגת את לגזול-ממנו ואף קידו,
 היה לא לבדו אך לוועידת-השלום. לחת

 די בדרגה אינו אליאב ואילו אמיץ. די
 פוליטי מאבק להנהיג כדי בסיסלגה גבוהה

 שואלים שאין השותף מפ״ם, בעל-סיכוי.
במאבק. תפקיד שום מילאה לא אותו,
 יישארו ודיין שגולדה ייתכן כד

 לו, שגרמו האסון למרות בשללטון,
סי את עתה מסכנים שהם ולמרות

 כמערך שאין מפני — השלום כויי
ואומץ־לב. בוח־רצון
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