
פלייה. א ללא יחדיו, האלה הגורמים שני ומכונסים זח, כפסוק
 והגורמים לחוד, הצבאיים הגורמים — עניינית ואבחנה רק לא !נעשית סדו״ה אולם

 סיגנונית. אבחנה גם אלא — לחוד ״האזרחיים״
י עדיהם מדבר הדו״ח ת ש . ב ת ו פ ש

 הדו״ח כעלי חמישה לא־ביודעין. ואף לאתבכוונה, נעשה שזה משוכנע אני
א אבל לבך. מודעים היו לא בוודאי ק ו ו ם ד ו ש  עמוקה משמעות י!ש בך מ

זו. לעובדה
נוטה, נשפה ושרק, כחל ללא מדברים הם הצבאי, הדרג על מדברים הם נאשר

חמלה. ללא ובאכזריות, שאמרתי: כמעט וחד־משמעיות. חדות קביעות תוך
׳תפקידם. היה זה
 הם חלקלקה. נלשזן מדברים הם המדיני, הדרג על מדברים הם נאשר אך
 בייראת־כיבוד, מעודן, !בסיגינוז מתבטאים הם הדין. משורת שלפנים הנחות מניחים
בחרדודקודש. כמעט

תפקידם. היה לא וזה
מסויימים) ״(שיקולים פיקודו״. לתחום מחוץ ״שהה אומללה״. ״הוראה גונן: לגני

חמור״. ״מישנה מסויימת).״ (החלטה אופן בשום הצדיקו... לא
 את ״החליש ממש״. ;של מאמץ עשה ״לא ׳אישית״. באחריות ״נושא דדו: לגבי
מופרז״. ״ביטחון לחזיתות״. יצא... לא ״אף כראוי״. על־ידו נשקל ״לא עימותו״.
 עצמו לשים ״דנכונות ריב״. עצמי ״ביטחון ■ לפסקנות״. ״מגמה :זעיהא אלי לגבי

הלאה. וכן אחרון״. פוסק
 עמודי 36 בכל מופיע זה, בסיגנון זה, מסוג אחד ביטוי לא אן?
 שילטו־ אישיות או ראש־הממשדה שר־הגיטחון, כלפי הזה הדו״ח

אחרת. נית
 צריכים שהיו בשעה שהו היכן נבדק .ולא מופרז, עצמי ביטחון על מדובר לא סאן

 על אומללות, הוראות על פסקנות, על ידבר נאמר ולא לתפקידיהם, רתוקים להיות
יוק. חמורים. מישגים

— הסורית ׳בחזית ׳תקופה באותה שביקר החיוב דדך על צויין למשל, דיין, לגבי
כמוהו. מאין מאלף אך — זעיר פרט המצרית. ׳בחזיית ביקר שלא כלל צויין לא אך

 מערך־המילואים מלוא לגיוס התנגד שדיין הדו״ח מציין כאשר
. הדבר נאמר בבוקר(!) ביום־הכיפורים ם ו י ה ל
 הרמטכ״ל, לדעת שהספיק, מירבי סדר־כוחות אותו גיוס בעד היה ״שר־הביטחון

 לביקורת זכר בו שאין ימצוא בעיון, פעמים כמה :זה !פסוק שיקרא מי מיענה״. למטרת
 שעות — המילואים כל את לגייס דיין של אי־נכוינותו על ברמז, ואפילו כלשהי,
 זה קצר פסוק לתוך ושמזוגגסת אלא בילבד, זו לא המילהמה. פרוץ לפני מעטות

 — הרמטכ״ל״ ״לדעת ועוד ״שהספיק״, רבי״, י מ ״סדר־כוחות — שלמה אפולוגטיקה
 הציע עצמו שהרמטכ״ל למרות הרמטכ״ל, לשיקולי דיין החלטת את מייחסים כלומר,

נירחב! יותר הרבה גיוס
מופרז״, ״ביטחון לו היה הרי המצרים, מול הקו לתיגבור דאג לא דדו כאשר

 המצרים, מול הקו לתיגבור דאג לא דיין משה כאשר ערנותו״. את ש״החליש ידבר
 מעוררות ו״החליש״ ״מופרז״ המלים מרתק. מילולי הבדל שקט.״ שר־יהביטחון ״היה

היובות. מילה היא ״שקט״ שלילית. אסוסיאציה
יום־הביפורים, בבוקר החליטה, שהיא הגדולה״ הזכות ״עומדת... הממשלה לראש

 חלק. רק לגיוס רצה שדיין בעוד המילואים, כל את לגייס הרמטכ״ל, דרישת לפי
 הוועדה הייתה ההיגיון, אותו לפי עליה. המוטל את !שעשתה כך על — גדולה״ ״זכות
 גרוע גדולה״. זכות לו עמדת ״לא מקיף, גיוס לאותו שהתנגד שדיין, לקבוע צריכה
בדו״ח. זכר לכך אין אבל יחמור. מישגה שעשה יותר:

זה. בהקשר גמור נסדר נשאר דיין
, ה חגרןןות שהפריעו ודיין, גולדה — משמע ת ו ג ו שגיהם •

ו שהרמטב״ל בעוד רבב, ללא גמור, כסדר נ י שהמ למרות כסדר, א
!מוזר גולדה. ע׳ל־ידי נתקבלה שלו לצתו

 על החיוני המודע את באוקטובר 4ב־ בישיבת־הממשלה מסרה לא גולדה ואם
 ״מישגה שאיננו שנן כל ולא ״מישגה״. הלילה זה אין — בגבולות שקורה מה כל

 למסור מצידה (!)היה״ הנכון ש״מן ותזימו, בדחילו אומרת, רק הוועדה חמור״.
אז. ׳המידע את

 העיוות הוועדה. גם הוא הסיגגון האדם״. הוא ש״הסיגנון אומרים
 ענייני ניתוח תוד חמתכרר עיוות — ועדת-אגרגט דד׳ח של היסודי

הדברים. ניסוח כעצם בכר מתגלה — מימצאיו של

עיוות של אנאטומיה
 פונקציה הוא — והשילטוני הצבאי — הדרגים לשני !בגישה הסיגנוני הבדל ך*

ועדת־אגרנט. של היסודית הגישה של | |
 מטהרת היא אכל הצבאיים. הדרגים את חומד־הדין ככל דנה היא

השילטוניים. הדרגים את
 של ״יחס :והמרשימה הראשונה בתגובתו דדו, שיאמר כפי אי־צדק, רק זה אין

ואיפה.״ איפה
החיילים, את דין־צידק דנה הוועדה לומר: היה ניתן אי־צדק, רק זה היה אילו

 הפוליטיקאים. לגבי הדין את מיצתה לא אך
יותר. הרבה חמורה היא האמת
עיוות. כאן יש כילכד. אי־צדק באן אין

 האחת הכף על מאזניים. של בדוגמה כאן להשתמש הראוי מן זאת, להסביר בדי
 ראש־ שר־זהביטחון, — השילטון מהנח השנייה הכף על צה״ל. של הפיקוד מונח

 הכנסת. של זעדת־החוץ־ההביטחוז גם ולמעשה כולה, הממשלה שרייהמיטגח, הממשלה,
 האחרת. יורדת המאזניים, של אחת כף מתרוממת כאשר

 אוטומטית מוסיפים השילטוני, הדרג באחריות מקילים באשר
הצבאי. הדרג של האחריות למישקל

 דדו, עם ההחמרה על־יידי אי&ה־זאיפה, של מעשה באן שנעשה בילבד זו לא
ושות׳. גולדה דיין, כלפי הסלחני היחס לעומת ׳ועוזריהם, גונן זעיחא,

הפו השילטון אנשי על הרובצת הנוראה האחריות מן ההתעלמות שעל־ידי אלא
ם ליטי, י ל י ט ת מ ו י ר ח ה א ב ר ר ה ת ו ה י ד ו מ  הצבאי. הדרג על ה

העיוות. נימרץ, כקיצור זהו,

המיניסטריאלית האחריות
 דו״ח של ׳והמעשי המוסרי הבסיס את ההורס זה, עיוות מתמקד עיקר **
דיין. משה האיש של ובאחריותו בתפקידו באישיותו, — ,אגרנט 031

 ומעבר ההיגיון, בגבולות — המירבי המאמץ את עשתה הוועדה
ל דיין משה את לטהר — ההיגיון לגבולות כ  למחדלים אחריות מ

הנוראים.
תנועוודהמהאח. על־יידי בכך נעזרה היא מוזרה בצורה

מיניסטריאלית״ ״!אחריות דיין ׳משה על אנשי־המחאה הטילו אשכנזי, במוטי החל
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