
1.2.54 שני, יום
 התסיסה על לספר בא (רפאל) גירעון

 הנגישות עקב ישראל של הדרוזים בקרב
 בדרוזים גם שפגעו בסוריה, * שישקלי של

 בדרום הדרוזים (הר ה״הר״ 6א והסעירו
 של מאסרו על שמועות יש סוריה).
 הר־הדרוזים), (מנהיג אל-אטרש סולטאן
 שלנו הדרוזים בפרים. הפצצת על ואפילו

 לגייס דיין, להצעת סירבו אומנם !כמרקחה
מו הם — יציידם שצה״ל חבלנים מתוכם

 לקראת צה״ל את לברך ומזומנים כנים
 הר־הדרוזים לכיבוש לסוריה, מסע־פלישה

מו אינם עצמם הם אבל — שיחרורו לשם
לאמי כי התברר בינתיים להסתכן... כנים

 מה נכון אל יודעים אנו אין דבר של תו
 בשעת־ בכלל. ובסוריה ב״הר״, מתרחש

•שלנו. בביון חמור ליקוי נתגלה ניסיון  17.5.54 שני, יום
 קמחי ון׳ג היהודי־אנגלי) (העיתונאי

 וחצי. שעה וישב שעה רבע של לביקור בא
 דיין, משה מפי ששמע מה בתמיהה סיפר

 עידן, זה משהיה טוב בגבולות המצב כי
 את בהחלט מניח הוא דבר של ולאמיתו

 המצטיירת לתמונה בניגוד וזה — הדעת
 הודה גם דיין משה התקריות. מפירסומי

 או״ם תיאורי נכונים מיקרים בכמה כי
מתיאורינו.

 23.5.54 ראשון, יום
 פינחס לי שלח הממשלה בישיבת הבוקר

 ערבי צלף מהרמטכ״ל. שקיבל פתק (לבון)
יהו אשה ופצע ירושלים חומת מעל ירה
 שלנו צלף הלעמיד — שואל דיין דיה•
 מקומו באותו החומה מול

בשלילה. עניתי
 31.5.54 שני, יום
 תשובות ובפיו שתקוע, יוסף לחדרי נכנם

האחרו שבתקריות הסתומות על לשאלותי
 הרשמית לגירסה הגעתי סוף־סוף נות.

ער שני — תל־צאפי מעשה על הכמוסה
ידו שכאילו במוכתר, פגעו ששלחנו בים

)1955( ודיין שרון אריק
.בחיילים משחק ״בן־גוריון . ״ .

 אשתו! את והרגו במעשי־גניבה, היתה
 ״בטעות״ שלנו חוליה עברה אחר, במיקרה

 שלושה סיירו שלישי במיקרה הקו! את
נת ירדן, שטח בתוך עמוק שלנו חיילים

 — אש עליהם שפתח לאומי במישמר קלו
ארבעה. והרגו אש השיבו — יבדוק? מי

 ופיר- חריף בגינוי זכינו זו תקרית על
 היום יצא הארץ ירדן, מצד מרעיש סום

 הדורש הממשלה, כלפי תוקפני במאמר
סתום... פינו ואילו ברורים, דברים ממנה

בטל שמאי לי השיג הביתה כשחזרתי
 למחר, אלי והזמנתיו הרמטכ״ל את פון

 התקריות בשאלת יסודית בירור לשיחת
 ולתמיד אחת לשים מנת על האחרונות,

ב הקו חציית של הפרועה להתנהגות קץ
ב התחשבות כל ללא וחמישי, שני כל

הממאירות. תוצאות
מעולם. שרת השיג לא זו מטרה אגב,

 השילטון מן שהודח שישקלי, אדיב *
 קייס שבועות, שלושה כעבור בסוריה
 ישראל ממשלת שליחי עס חשאיים מגעים

באירופה. גלותו בעת

שרת ומשה■ דיין משה
. סוריה נשיא את לרצוח חופשית ״יד . ״ .

 יום מדי פירסמו וממשלתו עצמו הוא אבל
 כי עד אלה, תקריות על שיקריות הודעות

 הוא שהמצב שוכנע בארץ דעת־הקהל רוב
 3.9.54 שישי, יום למילחמה. לצאת ושיש בלתי־נסבל,

 4.1.55 שלישי, יום * ״מק־ארתוד״... הוא) (דיין :המנכ״ל
 ומי מפא״י מראשי ארן, (״ויאמר,״) זלמן

 ראש־המס־ ללישכת בא שר־החינוך, שהיה
שלה.
 לא אף בא, עלבונותיו לתנות לא אך
 הרמטכ״ל — בפיו סיפור בהישגיו. לדגול
 והציע בהירי• אריה אל פנה דיין) (משה

 הוא ישתתפו שבה ברית, מעין להקים לו
הקבוצות ואיחוד המושבים נוער עצמו,

 מאבק על לנצח רצונו אם הרמטכ״לות,
 בהיר בי הוא הסיפור המשך במיפלגה?

 חברים של פגישה לפני העניין את הביא
 (מאיר) לוז, (קדיש) — ב״איחוד״ מרכזיים

לחלו דחו והללו — שפר (זאב) מנדל,
״ההצעה״. את טין

הו ״דיין  כמו
כשישקלי״

 5.1.55 רביעי, יום
 ואחר-כך עימנו אכל בבית. כסה בערב

 (של גירסתו לפי לבון. בפרשת שוב פתח
קשר ומנכ״ל־ביטחון הרמטכ״ל קשרו לבון)

)1954(צרפתי עיטור מקבל דיין
.פרס שימעון של הפסולות ושיטות־פעולתו ״תעלוליו . ״ .

 ב־ — ההנהגה״ ״החלפת לשם והקיבוצים,
 ובממשלה. בהסתדרות מיפלגה,

 יותר! ולא פחות לא
 לסבול עלינו נגזר אם שואל זיאמה
האז במדיניות הרמטכ״ל של זו פעילות

 האם הקלעים? שמאחורי הפנימית רחית
מ תחילה להתפטר לו ואציע אזמינו לא

קורי במילחמת האמריקאי המצביא *
 טרומן הארי בנשיא בגלוי שהתגרה אה,
 בצורה דרמתי, באופן אותו פיטר שזה עד

סערה־רבתי. שעוררה
 כמרכז עת באותה כיהן בהיר אריה **

 1965ב־ הצטרף מפא״י, במרכז הבחירות
לרפ״י.

 הרמטכ״ל ציבורית. מבחינה לחסלו נגדו,
 להגות מסוגל כשישקלי, כמוהו בעיניו

בדרכו. שעומד מי כל מהמסילה
8.1.55 שכת,

 קאהיר עניין — בן־גוריון אצל 4 עד 3
 לדיין. יד היתח אם חקר חייו. כישלון
 חייב ותוצאותיה. החקירה בעיית סיפרתי
ולעבוד. להקפיא

 — עליונות״ תסביך ״בצבא אמרתי:
בן־גוריון)! (הגיב מידיך ״זד,

 (בדגוריון) — הרפתקנות״ יצר ״בצבא
ושלל. תמה

 אישר (בן־גוריון) — אמת״ אין ״בצבא
ביותר.״ הנורא ״זה ואמר:

9.1.55 ראשון, יום
 עניין — ממישרז״החוץ טילפן תקוע
כ לא לגמרי ניצנה ליד המצרי המוצב

 מוצב זהו כי ראשית, מסתבר, צעקתה.
 על־ידי שנאסר הישן חידוש ולא חדש,
 בתחומנו, כלל הוא אין כי ושנית, או״ם,
מצריים. בתחום אלא

 ולשר- לרמטכ״ל נעניתי אילו לך! הרי
מפו בשערוריה נכשלים היינו הביטחון,

 ניצלנו שוב וקצף. בזיון ונוחלים צצת
מביש. מכישלון
 מנוס אין כי משוכנע טדי •״. טדי בלילה
 יש ג׳יבלי את גם לאלתר. לבון מהליכת
עתה. לעת לנגוע, אין בדיין להרחיק.
תאריו ללא

 יצחק השופט הגישו 1955 בינואר 12ב־
 את דורי יעקוב בדימוס והרמטכ׳׳ל אולשן

במצ לעסק־ביש בנוגע חקירתם, מסקנות
 בכתב־ פתקים ליומנו צירף שרת ריים.
 אול־ דו״ח על ממסקנותיו כמה ובהם ידו,

:שן־דורי
 שר־הבי- להישאר יכול אינו לבון )1

טחון.
רמטכ״ל. להישאר יכול אינו דיין )2
אמ״ן. ראש להישאר יכול אינו ג׳יבלי )3
 אלא דיאורגניזציה לא לחול מוכרחה )4

 במגמה כל קודם בצבא, גמורה רגנרציה
. ת מ א : ת ח א

ש איש, להיות צריך שר־הביטחון )5
גבו מוסריות בעל וגם בעל־בית גם הינו
יוספטל. גיורא :טיפוס הה.

ל להיות צריך רמטכ״ל )6 י י  ח
, ר י  מדינאי. דילטנט ולא פרטיזן לא סד

לסקוב. חיים :טיפוס
 רק יבוא 2ו־ 1 של זמנם כי חוששני

הבחירות. לאחר
18.1.55 שלישי, יום
 כאילו — בא עצמו ולבון מדבר זה עוד
 כל ללא עליו דעתי את לאמת נתכוון
דחייה.

 עיוור. חרון של להשתוללות עד הייתי
 אול- של מסקנותיהם את אמש קרא הוא
 ראה לא כזה כוזב מיסמך ודורי. שן

התעלמו סילופים, מלא כולו — מעודו
ל השערות הופך ותחבולות־טישטוש, יות

 ב- ומסתכם להשערות ועובדות עובדות
 לא ואופן פנים בשום משווע. עיוות־דין

פרלמנ חקירה ידרוש אלא זה, דין יקבל
 הקלף, על כאן עומד עתידו כל טרית,
ייכנע. לא והוא

 ידידו הוא אולשן כי עכשיו לו ברור
 הוא — לדורי אשר חרמטכ״ל. של האישי

עליו. חושב שהוא מה יאמר לא
 כימעט עצמן, הטענות שאותן מעניין

 נגד האחרונות בשנים הועלו נוסח, באותו
 שניים ונגד אגרנט ועדת של מסקנותיה

)64 בעמוד (המשך

 מישרד מנכ״ל אז היה קולק מדי ־
 הקדוביס עוזריו על נמנה ראש־המסשלה,

שרת. של
ו\


