
הפרשה בשוד■
אל לפתע, חודרת, אחת ופרשה ש

 מעוררת העם, של הנשמה מעמקי
 מכריחה ומישטר, מוסר של שאלות־יסוד

 בראי להביט בו פרט ובל הציבור את
ן מי ולשאול: אני

̂ פינטו. דניאל פרשת היא כזו
שאלות. כסה הנה
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} ה י ף  על מדברים כאשר הצבא? ז

מדברים? מי ועל מה על ״הצבא״,
בפר האמת חושפי שאנחנו, שטענו היו

בצבא״. ״פגענו זו, נוראה שה
 נפרד, משהו הוא הצבא בלומר,

 שיש משהו מאיתנו, רחוק משהו
עצמאיים. חיים לו

 הקצינים זה הצבא הרמטכ״ל. זה הצבא
 מי ביקורת, עליהם שמותח מי הבכירים.
 מי וחומר קל אמינותם, על שמערער

בצבא״. ״פוגע החלפתם, את שתובע
 את דרייפוס, פרשת את מזכיר זה

 דוכן־העדים על שעלו הקצינים־השקרנים
 בצבא״, ב״פגיעה זולא אמיל את ושהאשימו

שטענו.כי גר (אז האוייב״. ״סוכן הוא ו
 של המהדהדת ותשובתו אש״ף). לא מניה,
 זה — הצבא הצבא? זה ״מי עצמו: זולא
״העם  בסרט מוני, פול את ראיתי (בנעורי !

 היום עד אלה. מילים מטיח זולא, חיי על
בי.) שאחזה ההתרגשות את זוכר אני

 שמשרת מי כל אנחנו. זה הצכא
ש מי כל בו, ששירת מי כל בו,

 מי בל קרבי. חייל כל כו. ישרת
 מי כל וגם נכה. בל כקרב. שנפצע
מסייע. כתפקיד כו ששירת
 לפלוני מסרנו אנחנו אנחנו. זה הצבא

 מסרנו אנחנו עלינו. לפקד הסמכות את
 מפני לא חיינו. על השליטה את בידיו
 החכם שהוא מפני לא עליון. אדם שהוא
 לתפקיד בו שבחרנו מפני אלא באדם.
זה. מסויים
מגי ׳הצבא, העם, אנחנו, ואם

ב להחליפו שמוטב למסקנה עים
 היא וחובתנו היא זכותנו אחר,

זאת. לאמר
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 ? רמטכ״ל אצלנו מתמנה יך <<
 האלוף מפי כד על הרצאה פעם שמעתי 1\

 יום־ מילחמת לפני היה זה טל. ישראל
 לשאול העזו מעטים כאשר הכיפורים,

כאלה. שאלות
 המיק־ על בדבריו עמד טליק

 כ- אצלנו הטמונה הנוראה ריות
 שאחריות האדם, של מינויו תהליך

לידיו. נמסרת ככירה כה
 הוא כבירה. היא הרמטכ״ל סמכות ואכן,
 את קובע לבדו הוא העליון. המפקד

 למיל- הכשרתו את צה״ל, של הדוקטרינה
 כשהיא במילחמה פעולתו את אפשרית, חמה

פורצת.
 יכול ואינו דמוקרטי, גוף אינו הצבא

 מקבל אינו המטכ״ל של הפורום כזה. להיות
 שמדבר, מי מדבר בהרמת-ידיים. החלטות

לבדו. הוא — הרמטכ״ל מחליט ובסוף
הח היא — הרמטכ״ל והחלטת

 לממשלה המוגשת היא צח״ל, לטת
הצבא. של הנחרצת כחוות־הדעת

 מנהיגה דמות הוא הרמטכ״ל מזה: יותר
 את הנותן הוא לרעה. או לטובה ומחנכת,
 הנורמות את הקובע הוא האישית. הדוגמה

והמעשיות. המוסריות
 מבין במיקרה. די ? הרמטכ״ל נבחר איר
 אפשריים, מועמדים של קטנה קבוצה
 שר־הביטחון או ראש-הממשלה לו בוחר

 הממשלה אישור לו. הנראה האיש את
אוטומטי. תהליך הוא

 יודעים רמטכ״ל, שמתמנה בשעה אולם
 שהוא הדוקטרינה מהי בכלל) (אם מעטים

הפו המוסריות, תפיסותיו מהן בה, דוגל
שיש תפיסות — האידיאולוגיות ליטיות,

צה״ל. של מעשה כל על מחר פיעו
 כפי האיש, את מזמינה אינה הכנסת

 וחוקרת ארצות־הברית, של הסנאט שעושה
כשהשא ארוכים, ימים במשך המועמד את
נבד ודיעותיו עבר, מכל עליו ניתכות לות

 אין בממשלה גם מגדלת. בזכוכית קות
כזה. בירור שום

 כשיטה רמטכ״ל ממנים למעשה
לפ מצליח, זה לפעמים הימור. של

כהק אזכיר (ולא נכשל. זה עמים
שמות). זה שר

דוקט גם נבחרת רמטכ״ל, נבחר כאשר
 האים- נורמה. איסטראטגיה, צבאית, רינה

 פוליטית מהשקפה כמובן, נובעת, טראטגיה
 באופן לפעמים מודע, באופן לפעמים —

״אובייק צבאית דוקטרינה אין לא-מודע.
טיבית״.
 כרמטכ״ל, בר-לב חיים התמנה כאשר

 בר־לב. קו של האיסטראטגיה נבחרה
 שנוייה זו איסטראטגיה היתה עת באותה

 לפחות הצבא. בצמרת חמורה במחלוקת
 — שרון ואריאל טל ישראל — שניים

לה. התנגדו
ר? נערך האם רו  לשניים ניתן האם בי

 אחרת, תפיסה הממשלה באוזני להביע אלה
הממ שלא. בוודאי המינוי? נעשה בטרם

 משה דרישת לפי בר־לב, את שמינתה שלה,
 הייתה לא כלל מאיר, גולדה ו/או דיין

החלטתה. להשלכות מודעת
 זו מוזרה ששיטה לומר קשה בדיעבד,

 באלופים להסתכל די עצמה. את הוכיחה
א המצטיינים, ל  לכס מעולם הגיעו ש
 טל. וישראל למשל. וייצמן, עזר הרמטכ״ל.

 יכול שרון, אריק אל בחיוב שמתייחס ומי
לרשימה. שמו את להוסיף גם

 האיש להיות צריך היה גור מוטה האם
 הנבוך, המוכה, צה״ל הופקד בידיו אשר

 ? יום־הכיפורים מילחמת אחרי המסוכסך,
מסופקני.
 בינונית מיסחרית חכרה שום

 למנות לעצמה מרשה היתה לא
 בזאת. כצורה שלה המנכ״ל את

 פושטת ■וזיתה היא בן, עשתה אילו
הרגל. את
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ף!  את למנות וייצמן עזר החליט דוע ,!
ה? לתפקיד איתן רפאל ■י* ז

 הרבה לו יש מצטיין. חייל הוא רפול
 איש- הוא חיוביות. צבאיות תכונות
 יש והמישמעת. הסדר איש הוא מיקצוע.

 בהצלחה פיקד הוא מצטיין. קרבי עבר לו
במילחמות. גייסות על

 איש ״הנה לעצמו: אמר שווייצמן יתכן
 שידאג צה״ל, של המיקצועי בצד שיעסוק

 יעסוק שלא אך כראוי, יתפקד שהכל לכך
העניי כל את לקבוע לי ויניח בפוליטיקה

 לתחום שמעבר מערכת־הביטחון של נים
הצר.״ המיקצועי

הרמטכ״לים־ שני טעה. הוא כן, אם

 ומשה ידין ייגאל — שבממשלה לשעבר
למינוי. והתנגדו אותו הזהירו — דיין

 כרמטב״ל, שנתמנה הרגע מן
 פוליטיים כעניינים רפול התערב

ואידיאולוגיים.
 מתח כהונתו של הראשונים בימים כבר

והש חופש־העיתונות על קטלנית ביקורת
 או פחות זהות, שהן פוליטיות דיעות מיע

 בפרשת גוש־אמונים. השקפות עם יותר,
 צבאית־אידיאו־ חוות־דעת מסר אלון־מורה

 שר- של חוות־הדעת את הסותרת לוגית,
 פינטו בפרשת לדרמן, בפרשות הביטחון.
 נורמות קבע אחרים מיקרים של ובשורה

מוסר־המילחמה. את הסותרות
י נתגלה זה כל ר ח  המינוי. א
 אלה דברים לבדוק טרח לא איש

י נ פ ה של ועדה לא המינוי. ל
 מועצה לא הממשלה, לא כנסת,
 (שאינה לאומי לביטחון עליונה

קיימת).
דוגל הרמטכ״ל כי כשמתברר עושים מה

 המעטה בלשון — מקובלות שאינן בתפיסות
 זהסותרות הציבור, של חשוב חלק על —

 במדינה? מקובלים שהיו -מושגי־יסוד
כלום. לא

 ״פוגעת הרמטכ״ל את להדיח התביעה
מס מסיק היה חזק ראש־ממשלה בצבא״.

 אלופים שני פעם סילק בן־גוריון דויד קנה.
 המעורערת קבוצת־העסקנים אבל בדלילה.

 שאין ממשלה, כיום הקרוייה והמפולגת,
 נואם־ראשי, אך אלא ראש־ממשלה בה

לכך. מסוגלת אינה בוודאי
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העם. ל כ הוא הצבא העם. הוא צבא ^
 נץ זה, ליד זה יושבים, אחד בטאנק * י

 לפעולת- יחד יוצאים ואנטי־דתי דתי ויונה.
 יפקירו שלא רעהו על איש וסומכים לילה,
 ושוחר- שוחר־סיפוח בשדה. פצוע חבר

אווירי. בקרב זה על זה מחפים שלום
 שטח הוא שהצבא מפני אפשרי, זה כל

אידי אין פוליטיקה, אין לצבא ניטרלי.
 המדינה, ביטחת על ההגנה זולת אולוגיה,

 על-ידי הנבחרת הממשלה, הוראות פי על
הדמוקרטי. הרוב

 כצד הצבא את שמערב מי
 ואידיאולוגיים פוליטיים בוויכוחים

לתיקון. ניתן שאינו דבר הורס
 את מעמיד רמטכ״ל) ל כ ( הרמטכ״ל אם
ל פוליטית אידיאולוגיה לרשות צה״ל כ ) 

 את הורם הוא פוליטית), אידיאולוגיה
 באותה דוגל שאינו מי כל של המוטיבציה

 מעורר גם קיצוניים ובמיקרים אידיאולוגיה,
הרת־אסון. מצפונית בעייה כליבו
של״י של האידיאולוגיה לגבי נכון זה

 גוש־אמונים. של לאידיאולוגיה כמו בדיוק
 גוש־אמונים ואיש של״י שאיש שרוצה מי

 חייב אחת, בכיתה אחד, בצבא ישרתו
 ממאבק — כצבא — הצבא את להוציא

והאידיאולוגיות. האמונות הדיעות,
 מבין אינו הנוכחי הרמטב״ל

 החמורה הטענה שזוהי יתכן זאת.
נגדו. שהושמעה כיותר
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)  מחנה וקם המחלוקת, שנוצרה אחר ף
 רמט־ שום (מוזר, הרמטכ״ל״ ״להגנת י—

 יגן שמישהו לכך זקוק היה לא קודם כ״ל
 עצמו על מקבל י מ לראות מעניין עליו),

זה. תפקיד בהתנדבות
מאד. מוזרה מוזרה, הכורה
 לדברי ביצע, בנה אשר פינטו, מישפחת

 החמורים הפשעים אחד את עצמו, הרמטכ״ל
 ״הרב״ אמונים. גוש צה״ל. בתולדות ביותר
 ״ותיקי שלו. ופלוגות־הסער כהנא מאיר
 את שערכה יחידה אותה — ״101 יחידה

ב בכתב התפארו ושחבריה קיביא, טבח
 לגבול, מעבר חפים־מפשע אזרחים רציחת

 חפים־מפשע אזרחים רציחת על כ״תגמול״
 הר־ מאיר פאפו. אהרון הגבול. של זה בצד
בדו כמה של גרונותיהם את שחתך ציון,
 גאולה של בנה פרטית. כגאולת־דם אים
 אגודות- כמה על שהשתלטו וחבריו, כהן

 ציבור־הסטודנטים של לבושתו סטודנטים,
ל בבחירות משתתף אינו שרובו הגדול,

 הללו עושים מה לו איכפת ולא מוסדותיו
 היותר־ידועים הכסילים מן וכמה בשמו.
ובממשלה. בכנסת
נעים. לא
פו פסיכופאטים קבוצות יש חברה בכל

 גיז־ של ברפש הנוברים חוגים ליטיים,
 ודומיו הקו־קלוכס-קלאן חשוכה. ענות

 ברוסיה השחורה המאה בארצות־הברית.
 החומיינים בגרמניה. הניאדנאצים הצארית.
המוסלמי. בעולם למיניהם
יש. לנו גם נורמלית. חברה אנחנו

 בכך אין כראוי, מתפקדת החברה עוד כל
השטח. פני על אותם רואים אין סכנה.
 והנה — משהו קורה לפתע אך

החורים. מכל העכברושים יוצאים
 העולה סתום, לביב־שופכין הדבר דומה

 את השפכים מזהמים פתאום גדותיו. על
 את מציפים הכבישים, את מכסים האוויר,

ה את לפרוץ אלא ברירה ואין החצרות.
כראוי. שוב יתפקד שהביוב כדי סתימה,

 בארץ האחרונים בשבועיים שקרה מה
 זהו התקלקל. משהו כזאת. לסתימה דומה
 ש- מקווה אני מדאיג. וגם מבחיל, מחזה
 האלה הפוליטיים והשפכים יתוקן, הביוב

השטח. פני מעל ייעלמו
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(לשעבר) בכירים קצינים לושה
 מצלמת מול שעבר בשבוע ישבו

טוהר־הנשק. על והתווכחו הטלוויזיה
 ויכוח לערוך לטלוויזיה גרם מה
ץ הקמתה מאז לראשונה בזה,

 את פירסם אורבך אפריים הפרופסור
 לשר- לראש־הממשלה, הנרגשים מיכתביו
ולרמטכ״ל. הביטחון
ז־ לכך גרם מה
 בכל וגם מקום־עבודה, בכל בית, בכל
ה סביב הוויכוח התלקח צבאית, יחידה
 השאלה על הוויכוח השאר ובין פרשה׳

 במילחמה. לחייל אסור ומה מותר מה
ץ לכך גרם מי ך לכך גרם מה
 עליהם ציווה שמצפונם אותם לכך גרמו
 בשיג- להסתכן קשר־ההשתקה, את לשבור

 פרימיטיביים, קנאים של הרצחנית אתם
פולי של קללותיהם את עצמם על לקבל

 בלילות שיצאו אותם׳ עלובי-נפש. טיקאים
 סיפור־האמת את עותקים ברבבות והפיצו
הפרו של בתיבתו גם אחד עותק (ושמו
אורבך). פסור

לא להם תודות הכבוד. להם
 נעשתה באשר :מדינתנו על ייאמר
ה המצפון שתק כישראל, נכלה
ה מצפון ששתק כשם — יהודי
ל נכלה נעשתה כאשר עמים

ישראל.

 מעניקים ושר־הביטחון ראש־הממשלה
לרפול רב־אליף דרגת
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