
 הדמוקרטיה גיבור — לאומי גיבור
ומגינה. הישראלית

 הוא זמיר: עשה אחת טעות רק
 וכך הבלתי־מתאימה, בשעה התפטר

 שילטון־החוק תחת החותרים בידי נתן
 בהם לאפשר העלול המכשיר את

בנה. אשר כל את אחת במחי־יד להרוס
 יצחק של דרכו אולם חששות.

 מלמדת המישפטי היועץ בתפקיד זמיר
יורשו. בהערכת גם להיזהר שיש

 דרכו את אדם התחיל לא מעולם
 חמורות כה בנסיבות חשוב כה בתפקיד

חריש. יוסף יורשו, כמו
 עיתויו בתדהמה. רבים היכה מינויו

ביותר. כבדים חששות עוררו וצורתו
 החדש היועץ כי לגמרי ברור היה
 במהירות לתפקידו והוכנס התמנה

 את להפסיק כדי כזאת קדחתנית
והמ ראש־השב״ב בפרשת הטיפול

 גניזתה על־ידי אם — עליו מונים
 שתישכך עד דחייתה על־ידי אם כליל,

 ממילא וייעלם הציבורית, ההתרגשות
 את ממנה להסיק הציבורי הלחץ גם

 עמודים (ראה הדרושות המסקנות
.19־7

 החשש מן להתעלם היה אי־אפשר
 היו עצמה. זו למטרה נעשה שהמינוי

סיבות: כמה לכך
 לקבל חריש של הסכמתו עצם •

 הזה ברגע הזה התפקיד את עצמו על
כזאת. ובצורה

 שמינו שהפוליטיקאים, החשד •
לכך. התכוונו אכן אותו,
 הידועה עצמו, חריש של תכונתו •

 חודשים במשך הכרעות לדחות ברבים,
 בעבר שעוררה תכונה — ארוכים
בבית־המישפט. נזעמות תגובות

 אדם הוא שחריש הכללי הרושם •
לעימותים. שש שאינו פייסני,

 מבית־ בא שחריש העובדה •
 ניטרלי להיות אדם אמור שם המישפט,

 יועץ רק האישיות. דיעותיו את ולגנוז
 כה עד המדינה בתולדות אחד מישפטי

 השופט זה היה מבית־המישפט. בא
 שלא בן־זאב, משה לשעבר המחוזי

נחרץ. כלוחם זה בתפקיד בלט
 האלה החששות כל מול אשראי.

 עושה ״התפקיד האימרה: אותה עומדת
האדם״. את

 מה לחריש שיקרה מאוד יתכן
 אדיר- התפקיד וכי לזמיר, שקרה

 היו שלא תכונות בו יחשוף החשיבות
כה. עד גלויות

 לכל החדש היועץ זכאי משום־כך
הראוי. האשראי

 כבר ואכזרי קשה במיבחן עומד הוא
 הוגן זה אין אולי הראשונים. בימים

 שיפתח חדש־בתפקיד מאדם לדרוש
 בו ושיתגלו הראשון, ביום במילחמה

 מפתח רגיל שאדם תעצומות־הנפש
 אחרי — בכלל אם — בקירבו

ממושכת. תקופת־כהונה
 להיכנס עצמו חריש משבחר אולם
מס כה פרשה של בשיאה לתפקיד

 במיבחן עצמו את העמיד הוא עירה,
זה. אכזרי

בו. תלוי הכל יהיה והלאה, מעתה

במדינה
העם

ביוני 5
מילחמה פרצה לא מעולם
 טובות, כה מיבות כגלל

מילחמה הכיאה לא ומעולם

חריש יועץ
גנוזות! תכונות

 של הקטן הצבא וכי ואחריו, לפניו
 אי־פעם שעמד ביותר הטוב היה 1967

המדינה. לרשות
 מאחורי לכיבושים״. פנינו ״אין

 לאומי קונסנזוס עמד 1967 של הצבא
לקיר. אל מקיר כמעט

 בשלושת התחשל זה קונסנזוס
 החרדה״) (״ימי הגורליים השבועות

 האמין כולו העם למילחמה. שקדמו
 במובנו מילחמת־הגנה, זוהי כי בלהט

 לוחם ושהוא המושג, של ביותר הפשוט
מדינתו. וקיום קיומו עצם על

 ראש־ הכריזו ביוני 5ה־ ביום
 ושר־הביטחון אשכול לוי הממשלה

 על להגן יוצא צה״ל כי דיין משה
 לכיבושים". פנינו ״אין וכי המדינה,

 האמינו גם הם הרגע שבאותו יתכן
, בכר•

 מילחמת־ אולם לגיהינום. הדרך
את במהרה שינתה הזאת הישועה

 הפך צה״ל העם. פני ואת המדינה
 תאוות־ לצבא־כיבוש. מצבא־הגנה

 תאוות־בצע במהרה הולידה הכיבוש
בלתי־מרוסנות. ותאוות־גזל

 עם על ישראל שולטת שנה 19 מזה
 החברתי המירקם ומנוצל. מדוכא אחר,
 כללית בריחה על־ידי נהרס ישראל של
 המוני ניצול תוך היוצרת, העבודה מן

הטכ ״השטחים״. מן העובדים־העבדים
 מפגרת, החלה הישראלית נולוגיה
הושחת. הלאומי המוסר

 ובולע כמה, פי גדל הביטחון תקציב
החברה. משאבי את

 למדינות שקרה מה לישראל קרה
 את השחית הכיבוש בהיסטוריה: רבות

הכובש.
 ההיסטוריונים הנכיא. ישעיהו

 האם השאלה: על רבים דורות יתווכחו
 ,1967 ביוני הגדול השינוי חל אכן

וכיבוש בלתי־צפוי ניצחון בעיקבות

הנאשם
 תכונות היו שמא או בלתי־מתוכנן,

 ובמ־ הציונית בתנועה חבויות אלה
 חיכו ורק לכן, קודם גם דינת־ישראל

להתפרץ. להזדמנות
 רק היו 1967 של השיכרון באווירת

 קול והרימו העתיד את שחזו מעטים
 עוד שהציע הזה, העולם אזהרה.

 לאלתר להקים בשבוע־המילחמה
 קול היה ישראל, לצד פלסטינית מדינה
 כמעט מסכימים כיום במידבר. קורא

 מילחמת בתום מייד כי הפרשנים כל
 הזדמנות קיימת היתה ששת־הימים
 וכי מלא, שלום להשיג יחידה־במינה

 ממשלה על־ידי זו הזדמנות החמצת
טרגדיה. היתה וחסרת־חזון שיכורה
 לא המעטים הנביאים מבין איש

 יותר נוקבת בצורה אזהרותיו את ביטא
 הוא ליבוביץ. ישעיהו הפרופסור מאשר

 עם־ את יהפוך הכיבוש המשך כי אמר
 ואנשי מנהלי־עבודה של ל״עם ישראל

שין־בית״.
 זו באימרה להיזכר שלא היה קשה
 המילחמה, של ביום־השנה השבוע,

 עומדת השב״ב ראש פרשת כאשר
מדינת־ישראל. של עיסוקיה בראש

 5ב־ שנולד תינוק הכיכוש. בני
 יום את השבוע יחגוג 1967 ביוני

 במדינה, קם שלם דור .19ה־ הולדתו
 מאשר אחרת מציאות מעולם ידע שלא

והמספחת. הכובשת ישראל של זו
 של ההיסטורי במיבחן יעמוד זה דור

 לתקן ניתן אם ששת־הימים: תוצאות
 מילחמה של הרות־האסון התוצאות את
 — טובות כה כוונות מתוך שפרצה זו,
 על מדינת־ישראל אז עלתה שמא או

לשינוי. ניתנים אינם ששוב פסים

גיבור של דכתו
״התפקיד פי הוכיח זמיר

האב האדם״. את עושה
יורשו? גם זאת ידכיה

 לתפקיד זמיר יצחק התמנה כאשר
 קיננו לממשלה, המישפטי היועץ

רבים. בלב כבדים חששות
 ״חזק״, מישפטי יועץ אחרי בא זמיר

 ברק, הפעיל כהונתו בימי ברק. אהרון
סמ את וחריף־המוח. עדין״ההליכות

 משוא־פנים, ובלי מורא בלי כותו
 גם נרתע ולא השילטון מול התייצב

 יצחק ראש־הממשלה. מישפחת מפני
 מרכזי תפקיד מילא ברק כי טען רביו

פעו בגלל שילטון־המערך, בהפלת
 אברהם ידלין, אהרון בפרשות לותיו
רבין. ולאה עופר

 כאדם מינויו, ביום נראה, זמיר ואילו
 שליו, אקדמאי מהחיים, רחוק חלוש,

 האקדמי במיגדל־השן שישב אדם
 עם עימותים לקראת ישיש ושלא

השילטון.
 הוכיחו מאז שעברו השנים שבע

 מוטעית היתה זו ראשונה שהערכה
 ״התפקיד הישנה האימרה לחלוטין.

 עצמה את הוכיחה האדם״ את עושה
 והרגוע, השליו זמיר מפתיעה. בצורה

 בלי־חת, כלוחם התגלה העדין.והאדיב,
 דבק שהוא בלבד זה שלא אדם

 גם מוכן שהוא אלא בעקרונות,
 מעולם בחירוף־נפש. למענם להילחם

 קיומה, שנות 38ב־ לישראל, היה לא
 כמוהו. שילטון־החוק על שלחם איש

לדרגת אותו העלו האחרונים השבועות

חריש

רעות כה לתוצאות
 ישראל בתולדות התאריכים מעטים
 בציפורן־ברזל בהיסטוריה החרותים

ביוני. 5ה־ כמו
 הגדול, ליום שנים 19 מלאו השבוע

 הגדרות מתוך חילות־ישראל פרצו שבו
 שלושה והיכו ישראל", ״מיבצר של

 שלא מזהיר, במיבצע ערביים צבאות
כמוהו. רבים היו

 במשאבים שנבנה קטן, צבא
 הגבולות מאחורי ושנערך מצומצמים,
 מדינת־ של והבלתי־נוחים המפותלים

 חולל ביוני״), 4ה־ דאז(״גבולות ישראל
 בצל העמיד הוא כנס. אז שנראה מה את
 מאחורי שנבנה האדיר, הצבא את

 השטחים של הבטוחים״ ״הגבולות
 ביום־ והוכה שהופתע הכבושים,
 שלא שנים. שש כעבור הכיפורים,

 כמה, פי האדיר הצבא על כלל לדבר
 שנכשל העצומות, המאסות בעל

הח לבנון על המתוכננת בהתקפתו
 של קטן בלתי־סדיר צבא על לושה,
 הסורי הצבא של פלג ועל אש״ף

 ביוני 6ב־ קרה זה בביקעת־הלבנון.
 מלאו לו שגם אומלל תאריך — 1982

שנים. ארבע השבוע
 כך על ויכוח כלל אין כיום

 המטכ״ל היה 1967 של שהמטכ״ל
אי־פעם, לישראל שהיה ביותר הטוב

מעשה. אחר — צביונה
 במבול שהתבטא שיכרון־הניצחון,

פוליטי על־ידי ושנוצל האלבומים,
 העביר ואנשי־עסקים, משוררים קאים,

 הטובות הכוונות דעתה. על ישראל את
 בצורה הוכח לא מעולם מייד. נשכחו

 לגיהינום ש״הדרך ובוטה מהירה כה
טובות״. בכוונות רצופה
פני את שינה 1967 ביוני 5ה־
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