
 שו־ביסחון סוו־סוו רישואר יהיה האם שואל: צבאי מומחה
שתתרחש או בצה״ד, ונורמה לביצוע כוחו את שיקדיש
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האחרונה, המילחמה אחרי מדיו את כשפשט ייד
י  אריק אמר מכולן״, ״הקודרת בצדק, כינה, שאותה ■

 אם כדוגמתו, היה שלא טילטול דרוש ״בצה״ל ׳שרון:
 יום־ במילחמת היינו שבו במצב שוב לעמוד רוצים לא

״1 הכיפורים
 מאבקו את לנהל בצבא, נשאר אינו למה אז כשנשאל

 הדברים. את לגמור אי־אפשר ״בפנים השיב: מבפנים,
!״בכד התנסיתי אני

 אין כצה״ל, מבפנים, — לגמרי צודק הוא
לתיקון. סיפוי כל

 תעתועי־גורל, של ומפותלת ארוכה סידרה אחרי עתה,
 לטלטל ביכולתו שממנו ״׳חוץ״ באותו בדיוק שרון ניצב

 המילחמהיהבאה, תהיה שבילעדיה טלטלה — צה״ל את
 יותר אף שבכולן, הקודרת רק לא תהיה, חלילה אם

האחרונה. המילחמה גם כנראה, אלא, מיום־הכיפורים,  שר־ביטחון שרון יהיה האם :היא השאלה
ץ קודמיו כל כדרכי שילך או ממיט, של

מבן־גוריון
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 על שיישבו אנשים שיבער, לישראל היו היום ד
 שר־ היה לא מהם אחד אף אבל שר־ד,ביטחון. כיסא >

ביטחון.
 (או שר־הביטחון העולם, מדינות כבשאר בישראל,

המיניס באחריות הנושא שר־הצבא, הוא ״שר־ההגנה״)
 לניהול לאירגונם׳ המזויינים, הכוחות לבניין טריאלית

לרשו מעמידה שהאומה והחומריים האנושיים המשאבים
 תיפקודם, ליעילות ולכוננותם׳ למילחמה להכנתם תם,

 וכמובן עבורם, הנדרשת התשתית של ולד,חזקתה לקיומה
 המדיני לדרג היעילה ולהיענותם המלאה לכפיפותם —

הממשלה. קרי: המוסמך,
ל שניסה לשרי־הכיטחון והאחרון הראשון

 אחד אך כן־גוריון. דויד כשר־צכאיהיה תפקד
ותשומת־לב זמן כמוהו, הקדיש, לא מיורשיו

 אימוניו הפעלתו, אירגונו, צה״ל, מיבנה לפרטי
משאכיו. וניהול

 שלא שרי־הביטחון ראשון היה לבון, פינחס יורשו,
 של לעומקם לחדור והתחיל כראש־ממשלה, גם כיהן

 היתד, שלו שהקארייוד, אלא המובהקים, הצבאיים הנושאים
מדי. קצרה

ראש־ד,ממשלה. בתפקיד מדי עסוק היה אשכול לוי
 :לומר נכון — ׳והכישורים האותוריטה לו חסרים היו וגם

 הצבא. בתחום בן־גוריון של — חסרות־ד,כיסוי היומרות
 למעשה הודה ששת־הימים, מילחמת ערב הקובע, במיבחן

התיפקוד נטל עיקר את העביר כשר־הביטחון, באהלת־ידו

תנסו נמות התנוון ו״צמן  י
 מצא אבי כשו־הצבא,

וכוחותיו מעי היא 11 שמיאנה
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 את להדיח נאלץ כך ואחר רבין, יצחק לרמטכ״ל, הזה

דיין. את במקומו ולמנות עצמו
 החייל היותו — ביגלל? ואולי — למרות דיין, משה
 למעשה, עצמו, את ניתק שר־הביטחון׳ בכהונת הראשון
 פוליטיקה בענייני ועסק הצבאי, התחום מן כליל כימעט
המוחזקים. השטחים וניהול גבוהה

 יהוד, מרדכי הראשי עוזרו כדברי עסק, פרם שימעון
 יוסיף בוודאי רבין ויצחק לעצמו״; פירסומת ״בעשיית

ראש־הממשלה. תחת בחתרנות עסק שגם
בביקורת וייצמן עזר עצמו העסיק יום־הכיפורים מאז

התעלה) (ליד כן־גוריון עם שרון
בצה״ד שטיפל היחידי

 משמונה, לכן, בה. והנעשה מערכת־ד,ביטחון על נוקבת
 העיתונים פרחו ,פשר־ד•,ביטחון ,1977 מהפך בעיקבות
מלאה״. במיישרה הראשון ״שר-ד,ביטחון נוסח בכותרות

 כשר- גם לתפקד בכנות התכוון שווייצמן ספק אין
לכו מעל הרבה היא הזאת שהמלאכה מצא אבל הצבא,
 המיקצועית, ההבנה של השילוב לו שחסר ספק אין חותיו.

 עליו נגזר אכן שבלעדיהם האישית, והעוצמה הסבלנות
מאפרה״. אפילו בצה״ל שהזיז ״בלא תפקידו את לסיים

 ומיש־ צה״ל של הגדול כרפורמטור יומרתו
 ה■ כטיפולו והסתיימה התחילה רד־הכיטחון

ה כהצעה וחסר־האחריות הרשלני שיטחי,
טל. ישראל שהבין והחשוכה רצינית
 כל- וייצמן פנה לירושלים, אל־סאדאת אנוור משבא

 לצורכי רק נזכר בצד,״ל חוזה-השלום. לענייני כולו
 את להכין הולך (״אני בממשלה יריביו עם התחשבנות

 התיק■ לטובת חיילים עם והצטלמות למילחמה״), הצבא
והתדמית. שורת
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