
במדינה
העם

<־ שמדו חג
 30ה־ יום־העצמאדת

 לוחיות צריך היה
 התאוששות של גדול חג

כזה יהיה לא הוא ושלום,
 בי נדמה היה ,29ה־ השנה בראשית

ומרגש. עליז חג יהיה 30ה־ יום־העצמאות
 שינוי שהבטיח המהפך, חל עתה זה
 ההרגשה השתררה המדינה. באווירת כללי

 הכל וניוון, קיפאון של תקופה אחרי כי
ובהתלהבות. מרץ ביתר לתפקד מתחיל

אל־ אנוואר המצרי הנשיא ערך כאשר
בירושלים, ההיסטורי ביקורו את סאדאת

ב עמד השלום לוודאות. התיקווה הפכה
 העז לא שאיש פירות הניב המהפך שער.
מראש. להם לקוות
 באמצע לחול צריך היה 30ה־ השנה יום

 סף על וההתאוששות, ההבראה תהליך
 להיות היה צריך הוא המיוחל. השלום

 של סיום והודייה, הגשמה של גדול חג
הנפש. על ועמידה חרדה שנות שלושים

 חג־העצ- בפרוס שיגרתית. שימחה
לגמרי. התמונה שונה ,30ה־ מאות

אופטי מלהיות רחוקה בארץ האווירה
כליל, התבדו מהיר לשלום התיקוות מית.

מדכא. קיפאון של מציאות באה ובמקומן
הו וטעויות כישלונות של ארוכה סידרה
לתפ מיטיבה אינה בגין ממשלת כי כיחה

 פעו־ ממנה. גרועה אף ואולי מקודמתה, קד
נמשכת. המילחמה כי הוכיחה לת־לבנון

מבודדת. כה ישראל היתה לא ומעולם
יום־עצמ־ זה יהיה העם, המוני בשביל

 ה־ המאורגנת השימחה עם שיגרתי, אות
היום. למחרת יישכח הוא שיגרתית.
 יום זה יהיה בעלי־המחשבה, בשביל

 ימצאו הם והתלבטות. חשבון־נפש של
 קיום עצם — בהם להתברך רבים דברים

 הביטחון מבחינת האיתן מצבה המדינה,
ה בשטחים לא־מבוטלים הישגים השוטף,
 את פקוחה בעין יראו הם אבל שונים.

 במשך התקרבו שלא העצומות, הבעיות
 בין הרובצת התהום לפיתרונן: השנים 30

הפ אותה, הסובב הערבי והעולם ישראל
הני במאומה, הצטמצם שלא החברתי ער
 כישלון וחילוניים, דתיים בין המחריף גוד

 לעליית להביא המסוגלת כתנועה הציונות
הסטנ ירידת מארצות־הרווחה, ההמונים

רבים. בשטחים דרטים
 של בתולדותיה קצר פרק הם שנה 30

 נפתרה לא הראשונות השנים 30ב־ מדינה.
 של הגדולות הבעיות מן אחת בעייה אף 4

לע ממשיכות כאחת כולן מדינת־ישראל.
 בפרוס הלאומי, היום סדר הפרק על מוד

.31ה״ השנה

הממשלה
תשיבווו שד רצינזתה

 מצביע שקוף רמז
 עתידו גכי7 הערפל 7ע

במישרד■,הביטחון וייצמן ש?
 של ביותר החשובה הפוליטית החדשה

חס מוצנעת, בידיעה חבויה היתה השבוע

 בתחתית שהתפרסמה לכאורה, חשיבות רת
מגיל אחד של האחורי החדשות עמוד
אחרונות. ידיעות יונות

 שמנכ״ל כך על סיפרה עצמה הידיעה
 (״סיקו״) פנחס פרופסור משרד־הביטחון,

 יפרוש, אלא מתפקידו יתפטר לא זוסמן,
הק אוגוסט בחודש מראש, שתוכנן כפי

 המרעישה. החדשה היתה זו שלא אלא רוב.
 נמסר בו ספיח, גם היה ידיעה לאותה

 הכללי המנהל סגן לתפקיד המיועד כי
 מיוחדים, לתפקידים משרד־הביטחון של
 למשרד־ זה בשלב יבוא ״לא קוליץ, דוד

מוגבל.״ בלתי לזמן נדחה ומינויו הביטחון
 שר־הבי־ של האישי ידידו הוא קוליץ

 המקורבים האנשים ואחד וייצמן עזר טחון
לעס שותפו קוליץ היה בעבר ביותר. לו

 סוכנויות־ בחברת וייצמן עזר של קים
 לשניהם. משותפת ,שהיתר אלול, הנשק
 לשר״הביטחון וייצמן עזר התמנה כאשר

 עצת פי על בשותפות חלקו את מכר הוא
 שמכר כשם לממשלה, היועץ־המישפטי

אחרים. בעסקים גם חלקו את
 וייצמן עזר ביקש חודשים מספר לפני
 במשרד־ בכיר לתפקיד קוליץ את למנות

 דעתו חוות את ביקש זה לצורך הביטחון.
 פסק זה במקרה גם היועץ־המישפטי. של

 מכל להיפטר יהיה קוליץ על כי היועץ
 רשמי תפקיד קבלת לפני הפרטיים עסקיו

 ייווצר שלא מנת על במשרד־הביטחון,
 של חשד או אינטרסים ניגודי של מצב

מ כתוצאה לחברתו הנאה טובת הפקת
מינויו.

 היועץ־המיש־ של דעתו חוות לקבלת עד
 משלחת לדובר קוליץ את עזר מינה פטי

 אותו נטל קאהיר, לשיחות משרד־הביטחון
 מינוי שם. ביקוריו בכל כמעט לקאהיר עמו

 קוליץ את לאלץ כדי בו היה לא כזה זמני
 התרחבו אלה, הפרטיים. מעסקיו להפטר

 השותפות. מן וייצמן עזר יצא מאז מאוד
 סוכנויות־ בייצוג קוליץ עסק ופחות פחות
 המייצרות חברות של לנציגן הפך נשק,
וטכנולוגי. מדעי ציוד

 כד על הידיעה שחור. חתול לא
 עוררה בוטל או נדחה קוליץ של שמינויו

 חתול עבר האם ניחושים. של גל מיד
ידי נפגמה האם י לקוליץ עזר בין שחור
המינוי? בוטל כך ובשל דותם

 שלילית. היתד. אלה שאלות על התשובה
 התקררו. לא לוייצמן קוליץ בין היחסים

 ביותר המקורבים עם קוליץ נמנה היום גם
 בעניינים עמו להתייעץ הנוהג לוייצמן,

התוכנית בוטלה מדוע כך, אם שונים.

 משרד־הבי־ לסמנכ״ל קוליץ את למנות
טחון?

 ״עזר פשוט: הסבר היד, עצמו לקוליץ
 כשר- שהתמנה לפני עשיר איש היה

 עני. אך חשוב איש הוא עכשיו הביטחון.
 עסקי, את אמכור אם להיות, אצטרך אני

חשוב.״ כך כל לא אך עני לאיש
להפ החשש קוליץ של הסברו פי על
מי את שמנע הוא ניכרים כספיים סדים

 מעין מצב אולם הסמנכ״ל. לתפקיד נויו
 לראשונה כשהועלתה גם קיים היה זה

 ירצה שאם ברור היה אז גם מינויו. שאלת
 לנטוש ייאלץ וייצמן לו שמציע בתפקיד

 בהרהור צורך היה לא הפרטיים. עסקיו את
למס להגיע מנת על חודשים מספר של

זו. מעין קנה
 לחלוטין שונה סיבה כי היא ההנחה

 של בתוכניותיהם השינוי את שחוללה היא
 ואפשריים ההסברים אחד וקוליץ. וייצמן

 סימן מציב כיום הפוליטי שהמצב הוא לכך
 ב־ וייצמן של כהונתו המשך בפני שאלה

,ביטחון.-משרדיו
ספ להביע לאחרונה נוהג עצמו וייצמן

 של לעתידה באשר שונים בחוגים קות
התקד תושג לא ״אם הנוכחית. הממשלה

 הממשלה תחזיק לא לשלום במו״מ מות
 קובע. הוא חודשים,״ משלושה יותר מעמד
 צירופים מיני בכל שמו מוזכר שני מצד

 של חדש קואליציוני הרכב על אפשריים
הממשלה.
בהי אי רקע שעל היא הרווחת ההנחה

 במש־ וייצמן עזר של עתידו לגבי זו רות
 בשלב קוליץ של מינויו נמנע רד־הביטחון

 שאם למסקנה הנראה, ככל הגיע, הוא זה,
 למשרד־ עתה ויצטרף עסקיו את ימכור

בע עצמו את למצוא עלול הוא הביטחון
 ומכאן. מכאן קרח של במצב הקרוב תיד
ה בעסקים להמשיך החליט זה רקע על

פרטיים.
החל על להתבסם היה יכול שרצה ומי

 שצפוי מד, לגבי אינדיקציה כעל זו טה
הקרובים. בחודשים בממשלה

המוחזקים השטחים
אי־חוקיות׳ של שחור דגל

 אחד 7יחיי אך!
 דמדא סירב לא

■חפקודה־חבזתי־חוקית אחר
 הישראלי הצדק ניצחון זה היד, לכאורה,

מתפ להעביר בהחליטם מעשי־עוול. על
 יהיודה-ושומרוך, ״מיפקדת ראש את קידו

 זהרמטכ״ל זייצמן עזר שר־הביטחון, הוכיחו
ל עימם וגמור שמנוי איתן, רפאל החדש,
צה״׳ל. ׳של הנשק :טוהר על שמור

 הישג זו החלטה הביאה העולם ברחבי
 בכל הובלטה היא הישראלית. להסברה גדול

 שילטו־ כי שוב הוכיחה ,כלי־התיקשורת,
ליבראליים.1 הם הישראליים נותחו־,כיבוש

 כמה נשארו ישראלית, ׳מבחינה אולם
ה פני על מרחפים חמורים סימני־שאלה

כולה. פרשה
 בית־ג׳אללה מעשה ז־ שיגרתי מעשה

 צד,״ל, חיילי בזעיזר־׳אנפין. מעשה־זוועה היה
 קר. בדם ביצעו;אותו בכיר, קצין בפקודת

 לכיתות להיכנס התלמידים על פקדו הם
 לאחר־מכן !והחלונות. הדלתות את ולסגור

 הם גאז־מדמיע. מיכלי הכיתות לתוך זרקו
ה מחלונות התלמידים קופצים כיצד ראו

ונפצעים. העליונה קומה
 אחד חייל אף סירב לא שידוע, כמה יעד
ל חייב שהיה כפי זו, פקודה אחר למלא

 השופט אמר זו מעין פקוחה על עשות.
במישפט ההיסטורי בפסק־הדיז ד,לוי, בנימין

 השחור ״הדגל עליה שמתנוסס כפר־קאסם,
 מוכרח סביר אדם ושכל ,אי־החוקיות״ של

בלותי־חוקית. שהיא לדעת
 מעשה, אחרי -הזעיק, לא גם חייל שום

העיתונות. את
 של 11ה־ בשנה כי המסקנה .מן ׳מנוס :אין

 כזה מעשה כי החיילים סל סבורים הכיבוש
 זד, אין משמע: וסביר. חוקי בסדר, הוא

ה את המקומם ויוצא־דופן, חריג מעשה
הנר מעשה אלא לבצעו, הנאלצים חיילים

-ושיגרתי. רגיל בעיניהם אה
 מעשים כמה :השאלה מתעוררת במילא

בשט מבוצעים דומה, -ובסיגנון זה, מסוג
ה לידיעת שיגיעו -מבלי המוחזקים, חים

הגואל מודח
לא מה הוכחש, מה

תו רק פורסם זד, -מסויים מעשיה ? ציבור
הפלסטי העיתונאית ישל לאומץ־ליבד, דות

ש אל-טאוויל, רמונדה מרמאללה, נית
 לקורא) העורך איגרת (ראה כך על נענשה

סליטר. בוב טייס, כתב של ולמסירותו
מת נוספת שאלה למפקד. ״פויה:״

להסת השילטונות -החלטת בעיקבות עוררת
ו בביית־לחם המקומי המפקד בנזיפת פק

 למעשה. הישירים האחראים שהיו סגנו,
 הדבר במקום. בתפקידיהם נשארו שניהם
 והן צד,״ל לחיילי הן ברור, כאיתות נראה

 לא המעשה כי המערבית, בגדה לתושבים
חמור. היה

 קצינים לשיני ״פויה!״ להגיד ההחלטה
 לא בוודאי זה מסוג מעשו;-זוועה ■שביצעו
מע מלבצע ופקודיהם חבריהם ואת תרתיע

חינו מבחינה דומות. בנסיבות דומים שים
הרית-אסון. החלטה זוהי כית,

 נוגעת אחרית שאלה כשיטה. שקרנות
ב הנהוגה האוטומטיות, ההכחשות לשיטת

המוחזקים. בשטחים המתרחש לגבי צד,״ל
 קיבל שהמטכ״ל מפני :נרגז ׳׳שר־הביטחון

 הודעה על־פ״ו שהוצאה ומפני כוזב, דיווח
מתפ הועבר הגואל דויד תת־אלוף כוזבת.'

ב ■והסתפק זה דיווח שהעביר -מפני קידו
בעליל. כוזבת ׳שהיתר. חקירה

 סימני־ את מסלקת אינה זו החלטה אולם
)30 בעמוד (המשך

212327 הזה העולם


