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לאומית להגנה מועצה

 תבור אלי שערך המייוחד הראיון על להגיב גורשה
 מייד משמעות יש ).1974 הזה (העולם דן אורי לעיתונאי

 ״אנחנו בכותרת הוכתר שהוא אחר9 זה׳ לראיון חדת
 לידי להגיע עלול והקורא הבא״, המחדל לקראת הולכים
 הבא, למחדל להביא העלולות העיקריות, שהסיבות מחשבה

הדבר. כן לא אך בו. המופיעות אלה הן
 של הצבאי להשלך רק דן אורי מתייחס משום־מה

 וללא ותיק, צבאי פרשן שהוא זה מתוך אולי הבעייה.
 תפקידו עקב בעבר, הצבאיים המאורעות ברוב מעורב ספק

 אריק של מינויו האם השאלה, נשאלת זאת עם הרישמי.
 אולי או הבא, המחדל את למנוע עשוי כרמטכ״ל שרון

 שורש שהם צבאיים, לאדדווקא אחרים, גורמים יש
הבעייה.

 חוסר הוא הבא למחדל להביא שעלול מה לדעתנו,
 הממשלה בצעדי הדבר שמשתקף כפי המדינית, המחשבה
 האחרונות ההתפתחויות את לראות ואי־יכולתה לאחרונה,

 —וארה״ב ארה״ב—ישראל יחסי אשר במיזרח־התיכון,
 השינוי למרות חשוב. חלק בהם תופסים ארצות־ערב

 מוכנה ממשלת״ישראל אין אלה, ביחסים שחל הדראסטי
להבינם. ומסוגלת

 עדיין לנו אין החוזרות־ונישנות, הדרישות למרות
 היחסים מערכת כל את שתנתח מועצת־הגנה־לאומית,

 זה וכלכלית. צבאית מדינית, מבחינה במיזרח־התיכון
 ובעלי עצמאיים אישים הכולל עצמאי, מוסד להיות חייב

 כושר* בעלי אנשים בעיקר הנ״ל בשטחים מוכר ניסיון
 על־ המבוצעים מהלכים לנתח המסוגלים מעמיק, ניתוח

האידיאלי. לפיתרון ולהגיע בדבר, הנוגעים הצדדים כל ידי
 שניצחון למסקנה, מגיע היה קיים, היה אילו כזה, גוף

 להביא כדי די בו יהיה לא כיום, ישראל של טהור צבאי
 לאחר- ינוצלו לא ממילא זה ניצחון פירות כי השלום. את

כיום. הקיימת המדינית היחסים מריקמת כתוצאה מכן,
 כרמטכ״ל — שרון אריק יידרש וכאשר אם לדעתנו,

שנכשלנו הוא הדבר פירוש לפעול, — כמפקד־אוגדה או

נאמן־לוי כרכה
מדינאים במקום רמטכ״לים

 — הערבים עם הסדר השגת והיא העיקרית, במטרה
 ספק בלי הוא שרון אריק צבאי. מניצחון כתוצאה ולא

 לתפקידים הקשור בכל רבות מיגרעותיו אך מעולה, מצביא
 למציאת הפוליטיות דיעותיו לרמטכ״ל. מעל של בדרג
בנושא. הבנתו מידת על מורות רק מדיני הסדר

ראש־הממשלה, על־ידי שנעשו החמורות, הטעויות אחת
 למרות אריק, ביטחון. לענייני כיועץ אריק של מינויו היא

 כתחליף לשמש יכול איננו והמפואר, הטהור הצבאי ניסיונו
 יכולות אריק של עצותיו כל למועצה־להגנה־לאומית.

 זקוק לזה אם היא והשאלה הצבאי, במישור רק להיות
 כרמטכ״ל, טוב די לא גור מוטה אם זו. בשעה רבין

 — בבקשה אז הפיתרון, הוא אריק ואם להחליפו, יש
 פעיל רמטכ״ל יש כיום אבל כרמטכ״ל. אותו שימנו

 ואחד ובר־לב), (רבין רמטכ״לים־לשעבר שני (גור), אחד
 ששר- לזה נוסיף אם (אריק). הרמטכ״ל לכתר הטוען

 מדיני- במעוף מצטיין איננו הוא גם פרס שימעון הביטחון
 שההחלטות העגומה למסקנה מגיעים אנו הרי צבאי,

 מוכרעות להיות עומדות המדינה קום מאז ביותר המכריעות
 אחד אף כאשר ומטה, רמטכ״ל של בדרג אנשים על־ידי

 ארוך, לטווח מדיניים קווי־מחשבה לשלב מסוגל אינו מהם
עליה. להחליט עלולים שהם צבאית החלטה בכל

 ומילחמה־ מודיעין לענייני כיועץ הרי בכך, די לא ואם
 מעין הוא כזה מינוי שוב, זאבי. רחבעם מונה בטרור,

 שיש הרי נכשל, אם הנוכחי. לראש־המודיעין סטירת־לחי
 שעברם אנשים, שני להחזיק הטעם מה אך להחליפו.

 הרי זהים? כימעט וכישרונותיהם טהור) צבאי (שוב,
 לבחון ראש־הממשלה על יהיה כזה שבמצב מאליו, ברור

 להחליף בעצם שיכולים אנשים, של דיעות שתי עכשיו
בהמלצו דראסטי לשינוי יביא שזה מבלי רעהו את איש

תיהם.
 הביקורות לאור בארצוודהברית, שכיום, לציין מעניין
 אדם במינוי ברצינות דנים הסי־איי־אי, על החריפות

 שירותי כל על שיפקח מודיעיני, רקע כל ללא עצמאי,
 תקבל שהממשלה כדי וזאת בארצות־הברית, המודיעין

 קצץ־ של הבילעדיות מדיעותיו מושפע שאינו יעיל, דיווח
אחר. או זה מודיעין

 יום- מילחמת של המודיעיני המחדל למרות אצלנו,
 שכל איש למנות לנכון ראש־הממשלה מוצא הכיפורים,

 יקשה ואז צבאיים מישקפיים דרך החיים את ראה חייו
 להיות חייבת מודיעינית המלצה שלכל להבין מאד עליו

 הפיתרון את אפילו תסתור שאולי מדינית, השלכה גם
 לגרום עלול אך מיידי, כפיתרון אידאלי שנראה הצבאי

האחרות. בזירות רציניים סיבוכים
 ורבץ שנבחרו, היועצים בשני די לא אם ושוב,

 פתיר. ודן עירן עמוס את גם שלו ל״מיבטח״ צירף
 הנ״ל של לבחירתם לתת שאפשר היחידי הברור הנימוק

 רבץ עם יחד שירתו הם במיקרה, לא או שבמיקרה הוא,
 כנספח עירן עמוס :בוושינגטון שגריר היה הוא כאשר

לענייני־עיתונות. כנספח פתיר ודן לענייני־עבודה,
 למדי. מצומצמים הללו היועצים של שיטחי-ההתמחות

 אך אלה, בשטחים האישית ביכולתם ספק מטילים איננו
 מדינת־ישראל נתונה שבו העדין במצב האם, היא השאלה

 לא חשובות, כה החלטות להתבצע חייבות כאשר כיום,
 וצבאי, כלכלי מדיני, ניסיון בעלי אישים לצרף היה ניתן
 לייעץ שיוכלו כדי ראש־הממשלה, של המצומצם לחוג

 שבו בנושא מעמיק ידע על המבוסס ייעוץ יעילה, בצורה
כיום. להחליט הממשלה על

 יועצים הוא כיום בממשלה הקובע החלק לסיכום,
 הנושא כאשר ונספחים־לשעבר, ומטה רמטכ״לים של בדרג

 הבאה במילחמה האם לאדדווקא הוא להחליט יש שעליו
 איך אלא מדרום, ב׳ ואוגדה מצפון תתקוף א׳ אוגדה
בכלל. לפעול יצטרכו לא האוגדות שבו כזה למצב להגיע

סן־פרנציסקו לוי, ודויד כרכה
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