
במדינה
ביטחון

?,!ולאור המדוד
 שאריק חשבו שהכל בעדר

גיבור; שרון

 כן יום־הבחירות, שמתקרב ככל
 שונים ביטחוניים אישים הופכים
 למודאגים בכירים צה״ל וקציני
הלי יחזור שאם המחשבה יותר.

 שרון אריק ימונה לשילטון כוד
 חלחלה מעוררת לשר־הביטחון,

 דרגות, ועונדי מדים לובשי בלב
מדי את פשטו שכבר אותם ובלב

דרגותיהם. את והסירו הם
 מלהתערב מנועים צה״ל אלופי
 שר־הביטחון, של המינוי בשיקולי

 לא גם מהם שרבים להניח ויש
 שרון, על דעתם את מביעים היו

 ימונה אם להם שיתנכל מחשש
אלו אך לתפקיד. דבר של בסופו

 עם ששירתו כ<אלה לשעבר, פים
 יודעים שלו, פקודים והיו אריק

 כשר־הביט־ אריק מסוכן כמה עד
מדינת־ישראל. של חון

מפ היה כשאריק 1956ב־
 גילתה כולה המדינה הצנחנים. קד
 של כפיו יציר שרון, אריק את אז

והערי דיין, משה דאז, הרמטכ״ל
 מלך ״אריק המישפט אותו. צה

 על- ,לראשונה אז הושמע ישראל״
 היום הקוראים אזרחים אותם ידי

ישראל״. מלך ״בגין
 קצר זמן ,1956 באוקטובר 21ב־
 הצנחנים תקפו קדש, מיבצע לפני

 ה־ תחנת את אריק של בפיקודו
פו התחנה קלקיליה. של מישטרה

 הליגיון מחיילי למאה וקרוב צצה•
 מיל- הצנחנים, קציני אך נהרגו.

 זו היתה לגביהם זעמו. אריק, בד
ה מחיר ביגלל כושלת, פעולה
 צנחנים 18 עבורה: ששולם דמים

נפצעו. 50 נהרגו,
 של זעמם אולם אווירי• סיוע

פעו בעיקבות ■התלקח אריק קציני
 מגדודי שאחד אחרי המיתלה. לת

רפאל של בפיקודו הצנחנים חטיבת

 במיתלו הוצנח איתן (״רפול״)
 בטו החטיבה חיילי שאר יצאו

 מש איתו. להתחבר כדי משוריין
 הטון התקדמות את עיכב דיין

 ארי אווירי. סיוע לו לתת סירב
 הו עורמה. בדרכי אז נקט שרון
 לבצ אישור מהמטכ״ל ביקש
 כש המיתלה. בכיוון אלים סיור
 של בתנאי האישור, לו ניתן

2 בסמוד (המשך

ננת ומעשה הדלפה. ו ע; וו וינוו ה ז היה לכאורה
וליבו ו יישאר אם הביטחון, :שר־ שרון מינוי גד 1 הקרב

 פגישה התקיימה לא עודם *ר
 כה נמסרו שלגביה קצרה כה ■)4

 פגישת כמו סותרות גירסות הרבה
 עם בגין, מנחם ראש־הממשלה,

ה שנערכה לביון, המוסד ראש
שבוע.

 זימן בגין כאילו נמסר תחילה
 בראש- לנזוף כדי הפגישה את

 לכתב שהעניק ראיון על המוסד
 ראיון באותו שיף. זאב הארץ,

ה על ביקורת ראש־המוסד מתח
אי של והחבלנית המזיקה פטפטת

 חיל- פעולת בעיקבות שונים, שים
 הגורמת פטפטת בעיראק, האוויר

לישראל. רב ביטחוני נזק
 שראש-המוסד פורסם אחר־כך

ב בממשלה״ בכיר ״שר האשים
 דקות תוך ביטחוניים. סודות גילוי

ה השר של שמו פורסם ספורות
שרון. אריק שר-החקלאות, בכיר:

 שראש־המוסד פורסם אחר-כך
 אם בגין על־ידי נשאל רק בעצם
 ראש- וכי נגדו, הראיון כוונת היתה

 התכוון שלא לבגין הבטיח המוסד
אליו.

 שראש-המוסד פורסם אחר-כך
 אלא בכיר, שר על כלל דיבר לא

 ראש של ״הפטפטת״ את ציין
 ושל שגיא, יהושע האלוף אמ״ן,

 (״מוט- מרדכי סגן־שר-הביטחון,
ציפורי. קה״)

 ירדה המואשמים, דרגת כשירדה
 לא שבגין פורסם הנזיפה. דרגת גם

 העיר רק אלא בראש־המוסד, נזף
בעדינות. לו

 לא שראש-המוסד היתה האמת
אחת, פעם גם ולוא בשיחה. הזכיר

דן אורי עם אריק
הצל מפי הלל שיר

 1 לפעולה התנגד פרס שימעון
 בתון גם אלא המסויים, ריך

 בי מתנגדים. לכך היו ממשלה
 גם היה שהוזכרו אנשים
בורג. יוסף הד״ר הפנים,
 ידע הוא מזעם. רתח בורג

 והו המגמתית, ההדלפה מקור
בג לפני הנושא את להעלות

 הנושז הועלה שעבר בשבוע
 ועדת־החוץ־והביטחון בישיבת
 ר בנוכחות שהתכנסה הכנסת,

 חברי־נ בגין. מנחם הממשלה,
 1 ומהאופוזיציה מהקואליציה

 ד,מפ בשמו שרון, אריק את
 יצא לא בגין ההדלפות. על
 לא ״זה :הגיב ורק שרון, על
 ובוודאי בכלל, שמדליפים דר

 ל שנוגע מה שמדליפים בסדר
בעיראק.״ לה

 י את קרא לא בגין אולם
 ההדלפות היו אחד, מצד לסדר.
 1 ושירתו לבגין, טובות שרון
אין שני מצד הבחירות. ערב

בגין עם אריק
והבלנית מזיקה פטפטת

 האמת אך שרון. אריק שמו את
 היה לא שראש־המוסד גם היא

לכך. זקוק
 ראש- עם לפגישה בא האיש

 של בתיק מצוייר כשהוא הממשלה
 לפני קרא הוא קיטעי־עיתונות.
מ שלמים פסוקים ראש־הממשלה

הפ אחרי שפורסמו כתבות תוך
 פסוק כל אחרי בעיראק. הכור צצת

 לראש־הממשלה ראש-המוסד הסביר
 בפיר- הטמון הביטחוני הנזק את
 קטע כל בסיום קטע. אותו סום

נכ ״הידיעה המוסד: ראש הוסיף
במעריב.״ ח אורי על-ידי תבה
 תלוש שהוא ראש־ממשלה גם

 בגין כמו היומיומית מהמציאות
ב ראש-המוסד התכוון למה יודע
 ידוע דן אורי הכותב. שם את ציינו
 הבלתי- כדוברו רבות שנים מזה

מע כתבות שרון. אריק של רשמי
האח בשנים דן של בילבד טות

 או בהשראתו שלא נכתבו רונות
 .וקשה שרון, אריק של בהרשאתו

 אלה בשנים שלו כתבה למצוא
 מאבקיו את לשרת נועדה שלא

אריק. של הנסתרים או הגלויים
 מסתיר או מכחיש אינו דן אורי

אריק עם שלו הטובים הקשרים את

 לערוך הרעיון הועלה שבו הרגע
 שיר־הלל גם בו והיה כזו. פעולה
 שדחף שיזם, כמי שרון, לאריק

לע הממשלה את כימעט ושאילץ
 בין הקשר הפעולה. את רוך
 ברור היה אלה תחומים שני

 השיחה לפני גם לראש-ד,ממשלה
אחריה. ובוודאי ראש-המוסד, עם

 בכך. הסתפק לא דן אורי אולם
 של ישראלי ככתב גם משמש הוא

 רב-התפוצה .האמריקאי העיתון
הו הפעולה אחרי פוסט. ניו־יווק

גדו כתבה פוסט בניו־יורק פיעה
שהכו דן, אורי בידי חתומה לה,

 ריגול ״רצח, היתה: שלה תרת
 הכור על לפשיטה הוליכו וסכם

 ״יצירה״ הזכירה העלילה האטומי״.
אנ מיבצע על דן, אורי של אחרת
לגאוניו כתרים קשרה והיא טבה,

הישראלי. שר־ד,חקלאות של תו
 מאריק חושש אינו ראש־המוסד

 חודשים כמה מזה יודע הוא שרון.
 ובין בינו ותיקה יריבות שביגלל

 להדחתו, לגרום אריק מנסה שרון
 מעו- אחד את תחתיו למנות כדי

 במישרד־ראש- אריק של שי־דברו
 לא ראש-המוסד אולם הממשלה.

לנ־ ראש־הממשלה על־ידי התבקש

כאי שרון, אנשי על-ידי שהופצה
 שגיא את האשים ראש־המוסד לו

 אין מסוכנות. בהדלפות וציפורי
 ומה מותר מה היודע כשגיא, אדם

דב ואילו לעיתונות, לאמר אסור
 בפורום נאמרו ציפורי של ריו

ה כל היתד, שלמשתתפיו סגור,
 לש- הביטחוני וה״קלירינג״ סמכות
ציפורי. של דיווחיו את לשמוע

 ב- נזף אכן שבגין היה האמת
ה הענקת עצם על ראש-המוסד

 תוכן על לא אולם להארץ, ראיון
״נזי קיבל ראש-המוסד הדברים.

וה — טען אך בגין של זו פה״
ש — בגין על־ידי התקבלה טענה

 ־מחול- את להפסיק מוכרח היה הוא
המזיק. הפיטפוטים
 החלו הנזיפה, דבר כשפורסם

מ מדאיגות ידיעות לבגין מגיעות
 כי סיפרו הן המודיעינית. הקהילה

המו בכירי בקרב התמרמרות יש
 על אחרים ביטחוניים ומוסדות סד

 להפוך והחליט נסוג בגין הנזיפה.
,״.ל״ד,ערד הנזיפה את

 אכילס עקב -
במטה

 המסעירה ההדלפות רשת ן£
״ הבחי לפני שבוע הארץ את ״
 ראש־ שנתן בראיון החלה לא רות

 כמה החלה היא להאוץ. המוסד
 באמצעות כששרון, לכן, קודם ימים
 על בפרטים הסתפק לא דן, אורי

 פירסם גם אלא עצמה, הפעולה
 הדרג היסוסי על מפורט תיאור

נו לציבור הפעולה. ערב המדיני,
רק שלא לשרון, הנוחה בצורה דע,

 הו לפני שרון עם לריב רוצה
 בראש עומד שרון אריק רות.

 1ו הליכוד, של יום־הבחירות
 יודע הליכוד, מנהיגי יתר כמו

 לקראת היטב מאורגן המערך
 ע הוא זה יום וכי הבחירות,

הלי של במטו־,־הבחירות אכילס
 , אל בא בורג רק לא אך

 סגן-ר: גם שרון. על בתלונות
 פנה ארליך שימחה הממשלה

 חמו מסקנות להסיק ודרש בגין,
אריק. נגד

 ארליך של מילחמתו כוונת
 מ ארליך ברורה: היתד, שרון

 מינויו את מחיר בכל למנוע
 יר אם כשר־הביטחון, שרון
הבאה. הממשלה את בגין

 ה סביב הוויכוחים בסערת
 ל> שרון אריק של לפות

 1א חמורה עובדה נשכחה דן
 צו של ביטחון־השדה כישלון

 בעיר לפעולה שנגע מה בכל
 לאו הכישלון הביא לא בנס רק

 1 העולס רק שלא מתברר
 הפע לפני חודש ידע ),2180(

 איז שהיו אלא התוכנית, על
 מ; המדוייק, מועדה על שידעו

 | זאת. לדעת צריכים היו שהם
 לכ המריאו שהמטוסים לפני

 ז האופוזיציה, ראש כינס עיראק
 ,אי של התייעצות פרם, שימעון

 הפע על להם ודיווח במיפלגתו,
להתרחש. העומדת
 נגד מסקנות הסיק לא צד,״ל
זה. למחדל אחראי

 ינאי יוסי
4 9 —
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 צילו כימעט הפך למעשה שרון.
 במישרדו, יושב הוא אריק. של

העיתונ ובין בינו כמתווך משמש
נמ אינו דן כשאורי האחרים. אים
 הוא שרון, אריק של במחיצתו צא

 השיחה את לנווט תמיד מצליח
 לרכוש ולנסות אריק ששמו לנושא
חדשים. מעריצים לאריק

ריגול רצח,
וסבס

ץ מר ד  דן אורי שפירשם חו
 וידיעות, כתבות של בסידרה י י

 הצטיין בעיראק, צה״ל פעולת מאז
 רב מידע בו היה תחומים. בשני

 ועל לפעולה ההכנות על ומפורט
 היה שיכול מידע עצמה, הפעולה

מ בעניינים שהיה ממי רק לבוא

 המביאים המדליפים בשמות קוב
ב גם נקב לא ולכן למדינה, נזק

 היה די במפורש. אריק של שמו
כוונתו. למי ידע שבגין בכך לו

הידיעה מהאצבע מצוצה גם לכן
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