
שנה 20 לסני התחיל המחדל

^■?3 הכסא על
 חולה כבר היה כאשר האחרונות, חייו שנות

 על שרת נראה בתמונה הסרטן. במחלת
 שעה ,1963 בשנת התרבות, היכל בימת

הו ■בזז מפא״י, ועידת נערכה שבהיכל
 מהשיל־ בן־גוריון דויד למעשה דח

מקומו. את ירש אשכול ולוי טון,

)13 מעמוד (המשך
 ופינחס ראש־ממשלה, הוא היה יותר מאוחר

 ממה שסי׳בכהו שר-יביטהון, תחתיו היה לבון
 למשה היו ״הפרשה״. בשם אחר־כך שנקרא

 על השלילית לדעתו טובות סיבות שרת
 על מעיד הוא למשל, כך, לפון. פינחס
בממשלה: כשר לבון של התנהגותו צורת

 של מאוד משונה מופת היא ״התנהגותו
 של בקרייה ו׳ ביום עימדו ישבתי חברות.

 על דברים לקחנו עניין. באותו תל-אביב
 ביום בירושלים. בי־ג׳י פבית במוצ״ש כך
 העבודות (של זה לנושא הוקדשה א׳

 הממשלה. ישיבת של זמנה מרבית בצפון)
 פנימית, חברים התייעצות מכנס הוא והנה
 דבר לי לומר מבלי עניין, באותו !שוב

 התייעצות יזמתי אילו משל וחצי־דבד.
 מוזמן היה ואשכול לאוצר, הנוגע בעניין

 כי לפני־כן אוזנו איש שגילה בלי אליה
 ונתונים לעבודתו הנוגעים בעניינים ידובר

 והבעתי פתק ללבון כתבתי אחריותו. בתחום
 סידר כי וטען בכתפיו משך הוא ׳תמיהתי.

 — נבון יצחק באמצעות ההתייעצות את
שחר.״ חסר תירוץ

ה התבטא צורה באותה כדיוק
 כרפי אכן אבא שר־החוץ שבוע
 משרת שואל כשהוא ספיר. פינחס
 משונה ״מופת המונח את אפילו

חברות.״ של
 דיעה שרת למשה היתה לבון על רק לא

 אז שהיה מי דיין, משה על גם שלילית.
 לומר קשה בצד,״ל, אלוף בדרגת קצין

 הימים, באחד והנה, טובה. דיעד. לו שהיתר.
 בממשלת- הבכיר לשר נודע אקראי, בדרך

 דיין משה את למנות עומדים כי ישראל
כרמטב״ל.

 מישיבת ״בצאתי :בזיכרונותיו שרת כותב
 כתוב פתק בידי נבון יצחק שם הממשלה,

 כראש- אשכול על חושב ,בי-ג׳י ערבית:
 דיין ומשה התפטר מקלף מרדכי ; הממשלה

רמטכ״ל.״ יתמנה
 בי־־ג׳י את לבקר שרת יצא אחר-כך
שקטה היתד. סביבו ״האווירה בלשכתו.

בידי שוחחנו עליו. טובה ורוחו להפליא,
 והכל דבר נפל לא כאילו ובלבביות, דות

 התמורות על לי סיפר למישרין. הולך
 יעסוק — פורש (מקלף) מרדכי במטה:

 משה יראה; ואחר-כך בחקלאות שנה
 יחזור רבין יצחק במקומו; יבוא (דיין)

 רמז אהרון אג״ם. ראש ויהיה מלימודיו
לאג״א. מיועד

 הוא דיין משה בי מייד ״אמרתי
 ב■ אכל בשעות-מילחמה, רק חייל

 אין מדיניות. איש הוא ימי־שלום
 הצבאי. המשק בניהול עניין בל לו

 בו־ המטה. ״מימך פירושו המינוי
 הרמטב״ל של המופלג שר־המזימה

 סיבובים. פורה שורש יהיה החדש
 ולא האלו, ההגדרות בנכונות הודה בי-ג׳י

 עצמו הגדיר עצמו דיין כי הוסיף אלא עוד
 זו למישרה עצמו לפסול ביקש ולכן כך,
 מלפניו יצאתי טוב. יהיה דבר, אין אבל —

ביותר.״ כבד בלב
 ביותר המזעזעים הקטעים אחד אולי זהו

 של מידה באיזו המעיד שרת, של ביומנו
 למישרת מסוכן אדם מינו וקלות־דעת זילזול

 ״חורש שהוא ברורה ידיעה תוך הרמטכ״ל,
 ״בניהול עניין לו ואין תככן מזימות״,

 חמור מעשה לשער קשה הצבאי.״ המשק
 הנהגה, מצד פושעת רשלנות של יותר

 בתירוץ: כזה ׳מינוי לגבי עצמה הפוטרת
טוב.״ יהיה דבר, ״אין

 צורת- בין הקבלה לערוך שלא קשה
 הרמטכ״ל גם מונה פח הצורה לבין זו מינוי

צד,״:ל. של העשירי

עו הסיכויים ס סיגי! את מ
 כלול שרת של ביומנו בי ספק ין

היש ההנהגה כלפי רב מרשיע חומר 4\
 מדינות על־ידי מנוצל להיות העלול ראלית,

 ומזימות התוקפניות כוונותיה להוכחת ערב
ישראל. של התרחבותה

 פגישה על שרת מספר למשל, !כך,
 נשיא עם 1953 באוקטובר 11ב־ לו ■שהייתה
 הקפיד שרת בן־ציבי. יצחק דאז, המדינה

 המדינה, ראש כאל הנשיא אל להתייחס
 לו ומדווח פבעיות-חוץ, עימו מתייעץ הייה
השונות. ההתפתחויות יעל

כ עורר ״הנשיא שרת: מספר
 מעוה כהן שיש שאלות במה דרכו
 לנו יש אם בגון, — תכלית ללא

 סיני, חצי-האי את לבבוש סיכויים
כ המצרים פתחו אילו טוב ומה

 אותה ■להדור שיכולנו התקפה
 לניבכי כפלישה אחריה ולהחרות

 כשאמרתי מאוד נתאכזב מידבר. אותו
 שהיא נטייה כל מראים המצרים אין כי לו

 על־ידי הכיבוש, משימת את עלינו להקל
מצידם.״ יזומה התגרות

 פעולית־התגמול בעקבות אחר-כך, שנתיים
מיו התגרות באותה המצרים החלו ׳בעזה,
 להצטרף העילה את לישראל שנתנה חלת׳

 לפתוח כדי וצרפת בריטניה עם למזימה
במיבציע־סיני.

 הוגה הוא בן־צבי שיצחק להניח קשה
 קיבל כי ייתכן סיני. חצי־האי כיבוש רעיון

 על- אחרים. שמנהיגים זה בכיוון השראה
 שהשתעשע היחידי היה לא הוא כל-פנים,
זה. מסוג ברעיונות

 באותם שרת משה של ׳גילוייו עיקר
 נסבו עד־כה, שיפורסמו מיומנו קטעים

 הירדני בכפר פעולת־התגמול פרשת על
 בידי 1953 באוקטובר שבוצעה קיביה,
 קצין של בפיקודו ,101 הקומנדו יחידת
 קיביה, פעולת שדיון. אריאל בשם צעיר

 ביניהם ירדניים׳ אזרחים 60כ* נהרגו בד.
להרי מתחת שנקברו רבים, וילדים ׳נשים

 נקודת־מיפנה שימשה שפוצצו, הבתים סות
 מדיינות־ערב עם מדינת־ישראל ביחסי

 כמו להיסטוריה נכנסה היא והפלסטינים.
 מעיבה לשימצה, הידועה דיר״יאסין פרשת

 יחסי- רקימת סיכוי על הזה היום עצם עד
 פרשנים לדעת העמים. שני בין ידידות

 הגדולה, ההידרדרות בקימה החלה רבים
 ולהסלמה הבאות למילחמוית שהובילה

 ומדינות ישראל בין המזויינות בהתנגשויות
ערב.

ר אחזתני ..ברצות
 היה הפעולה, שבוצעה אחרי שעתו, ך•
 לגנותה. שהעז בארץ אחד עיתון רק *■
 הוקעו מכך כתוצאה הזיה. העולם זה היה

 חיילי בידי הוכו ואף כבוגדים, עורכיו
 על הפשיטה את שביצעה יחידה אותה

 ומאשר המנוח שרת משה באי עתה קיביה.
 כנגד הזה העולם אז שטען מה כל את

יותר. עוד רבה ובחומרה מיבצע, אותו
 פעולת על ביומנו שרת שכתב מה וזה
:קיביה

 מעשי לבצע עומדים כי לי יאמר ״לבון
 באי- יד,אחרונות ההתפרעויות כלפי תגובה

 בהריגת לשייאן שהגיעו הירדן, ספר זור
ביהוד...״ ילדים ושני אשה

 כי יודע הוא (רפאל): גדעון ״ושוב
 והילדים האשה הריגת על תגובה מתוכננת

 ועדת ישיבת נתקיימה היום והגה ביהוד.
 גינוי נתקבל וכה הירדנית שביתת־הנשק

 הם אף ירדן נציגי המעשה. על נמרץ
 על וקיבלו ההחלטה, בעד כאילו, הצביעו,

 כאלה תועבות למנוע הכל לעשות ׳עצמם
 יהיה מהחוכמה האומנם זה, במצב להבא.
 עם כבר מסוכסכים שאנו שכן כיל להגיב,
 הרינו נגיב, ואם ז... ובדרום בצפון היאו״ם

 לכנופיות. שאת ביתר הרצועה מתירים
 לשבת לישילטונות פיתחון־פה ונותנים
ידיים... בחיבוק

 שליו אריה הגיש ההתייעצות ״.״באמצע
 במודיעין מתפקידו שסולק תת־אלוף, (כיום

 לליבון ועדת־אגרנט) מימצאי בעקבות
 מאוד פורה זה זקן — מבניקה מיכתיב

 (מפקד גלאב הגנרל כי בו מסופר ׳בכתיבה.
 שלנו הרמטכ״ל אל פנה הירדני) הליגיון

 כלב- עזרת לקבל מוכן הוא כי בהודעה
 רוצחי עיקיבות על להתחקות ישראלי בילוש

 כן ירדן. שטח בתוך ביהוד, המישיפחה
 גלאב עם וגמור מנוי כי בהודעה נאמר

בנסי אם שאל שליו מהשורש. הרע לעקור
 ,אין כי ענה ופינחס שינוי,׳ ,יש אלה בות

שינוי.׳
 פינחס את וקראתי הישיבה את ״הפסקתי

 עומדים הם אומנם אם שאלתיו לפרוזדור.
 מישגה זהו כי אמדתי הן. אמר לפעול.

 על הסתמכתי גם דעתי, והסברתי חמור
 כי הוכח לא מעולם הכל ואחרי תקדימים,

 חייך פינחס במאזן. מועילים מעשי־תגובה
 כלשהו, דברי לסתור ניסה לא אופיינית,

 רואה שר־ביטחון כי נראה בשלו. עמד אך
 ,בי־ג׳י,׳ לאנשיו. סיפוק להמציא חייב עצמו
 כי הידבר פירוש — דעתי קיבל ,לא אמר,

 חזרנו אחד.׳ נגד שניים הכרעת כאן יש
 פעם תהיה זה ,על :פתק לו וכתבתי לחדר

זה. לנושא שבנו לא התפטרות.׳
 זתגובה

 דעתי י
והל■ ז,

סמכו•
 אני גע

 מקום !
כאח־ *

ב־ לו
ודעתי

 על לשרת רפאל גדעון דיווח למחרת
קיביה. פעולת
הרא הידיעות ״לפי :ביומנו שרת כתב
 אחיד בכפר נהרסו שכנגד, מהצד שונות
 בהיקף תגובה בית. כשלושים (קיביח) בלבד

 התהלכתי היתה. לא עוד כזה ובכוח־מחץ
 עד ומדוכא אובד-יעצוית, אגה־ואנה בחדרי
החל לבסוף חוסר־אונים. מהרגשת היסוד

 כי הקרובה הממשלה בישיבת להציע טתי
 טעונה תהא מיעשיה-תגובח על החלטה כל

 לענייני השרים ועדת מאת מראש אישור
.חוץ־וביטחון . .
 לא תמצית כבר שמעתי הערב ״במיישדר

 פלצות שלי. סמסיבת־העיתונאים רעה
 ברדיו התיאור למישמע אחזתני

 בפר כאותו החורבן שיל רמאללה
 והרו־ הרוסים בתים עשרות :ערבי

 ברעיון בא כץ כתרייאל לעשרות... גיס
 על להאפיל עלול קיביה ענייו ,הסחה׳. של

 באיזה תשומת־לב לרתק נצליח לא אם הכל
 לאנגלים נודיע המצאתו: וזו חריף. מיפנה

 זכויותינו את להפעיל עומדים אנו כי
 מיל־ אוניית העברת על-ידי בתעלת-סואץ

 כי בפנינו להתחנן אז יתחילו הם חמה.
בצרו התחשבויתינו ברוב ואנו, מזה נחדל

לתישבחות. ויניזכה להם ניעתר תיהם׳
 עוד אותם נרגיז הוא, נהפוך כי ״אמרתי

ההר יצר של נוספת הפגנה על־ידי יותר
מעצור... ללא בנו הפועם הפירחיחית פתקנות

להת שרת משה ׳ממשיך יומנו בהימשך
מה: לפרשת ייחס  קי

 כי- העיר הממשלה) ״(כישיבת
 מעשה על נשאל לא הוא בי ג׳י

 אכל כחופשה, היה שבן קיביה,
הפעו את מחייב היה נשאל אילו

 במיקצת משונה ניסוח היה זה לה
 נשאל, כפירוש הוא :העובדות של
 ולא בחופשה, ליבאוריה היה גם אם
 הבריעה דעתו אלא דעתו הביע רק
 בשאלה ענד, ששאלתיו, עתה דעתי. נגד

 היה זד, אף מראש. העניין על ידעתי אם
 כי בפירוש לו אמר פנחס שכן משוסה,

 בציון לו עניתי המעשה. את שולל אני
 כתב פתקאות. בחליפת זה כל — העובדות

עליו חזקה — פנחס ידבר מעט עוד כי לי

ן י י ^ . . .  ! על ההכרעה ״
 חיווית הסאה. את הגדיש
 אחר פסק כי־ג׳י אף נגדה,

 על עוררין אין במותו. בה
 בו הלא אך המוסרית, תו

 (כממל> רישמית האחראי
 אש ולמה ראש־הממשלה),

 שהתנגדתי למעשה ריות
 ראש־הממשלד מקום ממלא

ץ״ נתקבלה לא

 כך לא אך התנגדותי. על ימסור בעצמו כי
 לשיא הגיעה לא ליבון של אבירותו הווה.

.כזה . ״ .
 הפוגעים סנסציוניים׳ גילויים הם אלה

 ומשנים בן־גוריון דוד של בתדמיתו קשה
ה השתלשלות על המקובלת החפיסה את

 כה עד קימה. לפעולת ׳שקדמה מאורעות
 משה זה היה אמנם כי לחישוב מקובל הייה

 יכולת אי או ידיעה חוסר שמתוך שרת,
 לביצוע אישור נתן התוצאות, את לחזות
 של מקומו את שמילא בע׳ת קיביה, פעולת

 בא עתה בחופשה. שהיה בן־גוריון דוד
 שיקר, כן־גוריון בי ומגלה שרת

ל דיווח באשר במשמעו, פשוטו
 מראש בלל ידע לא בי ממשלה

הפעולה. ביצוע על
 בפרשה, לבון פנחס שיל לחלקו באשר

ב המאלף ״מעניין ומגלה: שרת מוסיף
 ובכל מחשבותיו בהלך שיחל המהפך יותר

 — זה ומוכשר חכם אדם של רוחו נטיית
 במרכזי ריבה שליטה בעל גם כנראה אך

 בכל לשתקם או לסלקם שלו, העצירה
במכו שיליטון טעם משטעם — צורך שעת

 צבא במדינה: ביותר האדירה הכוח נת
ל הסתגלותו כיצד !לישראל ההגנה
 העבירה כקצונה השוררת רוח

ה המדיניים עקרונותיו על אותו
 נחלתו שהיו היסוד ומושגי קודמים
 רתיעה לאי עורף, לקשיות טען תמיד.
 וכר. עצבים לחוזק חלוף, בנות מתקלות

זה.״ בכיוון החרו יוסף דב וגם גולדה גם
 קיביה עניין ״... שרת: מסכם לבסוף

 בחבר בולו העולם קבל אותנו הציג
 ולא רב להרג המסוגלים שואפי-דם

 גם יביא הדבר אם כאילו, להם, איבפת
ש מה כי הזהרתי מילחמה. להתפרצות

 הזה המעשה לרגל העולם בעייני בנו דבק
רבות.״ שנים מעלינו יירחץ לא

ובדאים שקונים
 הסתיימה לא עדיין קיביה רשת ך*

בכך.
 ולהסביר לתרץ כיצד בעיה נוצרה עתה

 בקיביה. הטבח את ולעולם בישראל לעם
 הממשלה) (בישיבת ״הוחלט שרת: מספר

וחי קיביה בעניין גילוי־דעת פירסום על
 על בתוקף עימד בי־ג׳י בי־ג׳י. על הוטל בורו

 תו- למעשה: הצבא באחריות אי־הודייה
הרצי נוכח סבלנותם שפקעה שבי־הספר,

לעצ דין שעשו הם פוסקות, הבלתי חות
 יישובי יכל הן שפטים. של במיב׳צע מם

 הם מהמתיישבים ורבים נשק מלאים הספר
 ועשו קמו אם הפלא מה — לשעבר חיילים

ז שיעשו ימיה
 לנו יאמין לא בעולם איש כי ״אמרתי

 ובדאים, שקרנים עצמנו את משימים ואנו
 הצהרה ברצינות לדרוש ממני נבצר אבל

 שכן המעשה, את שעשה הוא צה״ל כי
 גינוי פנים בשום תאפשר לא כזו הצהרה
 את להכעיס מאשרים ונמצאנו ׳כלשהו
המפליצה... הדמים שפיכת

 כי למשל, הציע, היקר רוזן ...שבתא
 לגבי הקיבוציים העינישים חוק את !נפעיל

 הפעלה נפגין לפחות או הספר יישובי
 כי באוזני טען כץ כתריאל אפילו כזאת.

 של משטרתית פעולה איזו לבוא מוכרחה
 תלי- עין. למראית גם ולו באיזור חקירה

ה של הנפשיתמצייאותי מהרקע זו ישות
 בישיבת כי נזכרתי דאגה. בי עוררה עניין

 לידיעתם להביא נתכוונתי אמש החברים
שע ד׳ ביום דד,״מ מ״מ להיות חדלתי כי

 לעשות ושכחתי — קיב״ה מיבצע ערב בר,
דברי...״ אגב זאת

 אותו מייסד שרת של מצפונו כי ׳ניכר
 על הוטלה קיומה מיבצע על שהאחריות על

תירו למצוא ומנסה מתפתל הוא שכמו.
 בדיעבד נתן ומדוע שולל הולך מדוע צים
 לנקות משתדל הוא לפעולה. הסכמתו את
ההיסטוריה. בעיני לפחות עצמו, את

להס משרד־החוץ פעולת על שרת כותב
 להט משקיע ״..,אני קיביה: פרשת ברת

מלכ ליו שהתנגדתי מעשה בהצדקת ריב
 כוחות בכל נגדו מתקומם ושאני תחילה

בדיעבד.״ ושכלי נפשי
למע הרקע את לעם להסביר סירב שרת

 שערב בן-גוריון, דוד זה היה קימה. שה
 בוצע כאילו הטעינה את השמיע ׳פרישתו
יש של הספר יישובי תושבי בידי המעשה

 לציפורה ״אמרתי :שרת כך על אומר ראל.
 הוטל אילו מתפטר הייתי כי (אשתו)

 המיקרופון כפני להתייצב עלי
 כציון היושב העם באוזני ולשדר

מע על בדויה גירסה בולו, והעולם
 את יזם עצמו כיג׳י אף שהיה. שה

 זאת ועשה השידור ואת הגירסה
 הפנימית ובאמת כצידקתו בטוח

 פליאה מידרש אף הדברים. של
אדם:״ של מצפונו הוא


