
*V פנימית בפגישת־הסברה מכבר לא הרצה מידידי חד 
 ורבת־ המעשית התוכנית את להציג כשגמר בנהלל.

 קצין צעיר, בחור קם במרחב, ההשתלבות של השלבים
המדינה. מגדולי אחד של משפחתו וקרוב בצה״ל
 ״אנחנו זילזול. של בתנועה קבע שטויות,״ אלה ״כל
 איננו פשוטה. יותר הרבה בצורה הבעיה את נפתור

הנד המסובים ולאוזני להיפך.״ הערבים. עם לשלום זקוקים
ומקסימה: נמרצת קצרה, תוכנית פיתח המים,

 שלושה עוד לארץ נכיא הקרובות ״כשנים
 פשוט אותם. נקלוט לא אנחנו יהודים. מיליון
 אמריקה. יהודי בכספי בינתיים אותם נחזיק
 המגד הגבולות מן נפרוץ שעת־הבושר בבוא
 שיספיק שטח־אדמה ונכבוש המדינה של הבים

 נפש. מיליון חמישה בן עם של להתנחלות
 ולתמיד.״ אחת הבעיה תיפתר כך

★ ★ ★
 זה רעיון אחד. איש של פליטת־פה זאת היתה א ף■
במסי מסויימים, בחוגים זמן כמה מזה בארץ מתהלך /

דוג מידה באיזו לדעת קשה שלא־לפרסום. פנימיות בות
 רעיונות זוכים מידה ובאיזו ברצינות, צעירי־מפא״י בו לים
מלמעלה. לעידוד אלה

 והכריז: כך־נוריון דויד קם שעבר בשבוע
 ואנחנו יהודים, מיליון שני עוד לנו ״תנו

 איך פירט לא הוא !" המלאכה את נסיים
 לדבריו כהקשר אולם המלאכה״. את ״נסיים

 לדברים שיש נדמה נהללי, צעיר אותו של
יותר. ברור צליל

 צורך יש שישנו, מכיוזן זה. ברעיון הוגה מי חשוב לא
 הוא אחת: חיובית תכונה לפחות בו יש עמו. להתמודד

 מנהיגי של הרשמיות ההצהרות לעומת הסוף. עד הולך
 מנקודת־ אלא העתיד את רואות אינן שלעולם המדינה,
 חץ כאן ניתן לאירוע, מאירוע הקופץ צפרדע של הראות

 גם מתיימר השמי, הרעיון כמר ארוך־טווח. כיוזן של
סופי. פתרון להציג זה אנסי־שמי רעיון

 מעשי? רעיון זה האם היא: השאלה לכן
 המטרה אל מוביל הוא האם אפשרי? הוא האם

הוגיו? עיני לנגד העומדת
★ ★ ★

 מבלי כך, לה לקרוא מותר (אם נהלל וכנית ך>
 שלוש על מבוססת נהלל) תושבי שאר את לחייב 1 |

יסודיות: הנחות
■הקרובות בשנים לארץ להביא שאפשר ראשית:

נוספים, יהודים מיליון שלושה
ת טני יעל אלה מיליונים שלושה להחזיק שאפשר :׳

 במדינה לקלטם אפשרות באין אמריקה, יהודי חשבון
הקיימת,

 במרחב, נרחבים שטחים לכבוש שאפשר :שלישית
לצמיתות. בהם ולהחזיק

 תוכנית באמת זו הרי נכונות, האלה ההנחות שלוש אם
 המוסר בחשיבות מאמינים שאינם אנשים לגבי מקסימה
 אינה משלושתן אחת גם אם אולם עמים. בין ביחסים

כולה. התוכנית מתמוטטת נכונה,
 לחלד כוזבות ההנחות שלוש כי היא טענתי

טין.
★ ★ ★

a* לבוא יכולים הם יהודים? מיליון שלושה ניקח נין 
J[ מן או הסובייטי, הגוש מן או מקורות: משני רק 

האמריקאי. הגוש
 באופן קשורה והיא קפיטליסטית, מדינה היא ישראל

 הרעיון המערב. של והצבאי הפוליטי המערך עם הדוק
 סובייטיים יהודים למליוני תתיר הסובייטית שהצמרת

 לחזקה מנת על עוינת, למדינה להגר ומזרח־אירופיים
גיחוך. כדי עד נאיבי ולהאדירה,
הערביות. המדינות עם הלחמה של במצב נמצאת ישראל

 לכל תיראה מיליונים של עליה זה, מצב נמשך עוד כל
 את מקדישה ברית־המועצות הערבים. נגד מלחמתי כצעד
 של העיקרית המשענת שהיא להוכיח כדי כוחותיה מיטב

הערבית. הלאומיות
מיל תשלח הסובייטית הצמרת בי הרעיון

אבסורדי. הוא זה, במצב לישראל יהודים יוני
 אפשרית. הסובייטי הגוש מן עליה־רבתי כי מאמין אני
 להתקשר תצליח שישראל אחרי אלא תבוא לא היא אולם

 במדיניות־ שתנקוט ואחרי הערבי, העולם מן חלק עם
 באופן סותרות ההנחות ׳שתי חיובי. ניטראליזם של חוץ

תוכנית־נהלל. את קיצוני
 בחשבון לקחת יכולים אינם תוכנית־נהלל בעלי כן, על

 מברית־ היהודים עיית את תוכניתם, במסגרת ברצינות,
המיליונים? שלושת את יקחו מנין המועצות.

̂י ׳^י ־
 מיליונים עליית היא היחידה השניה אפשרות

אפשרית? היא האם המערב. וממדינות מארצות־הברית

 לעלות חשק כל מגלים האלה המיליונים אין כרגע
 לאמריקאים, עצמם את חושבים הם לישראל. בהמוניהם
 לישראל עליה כי יודעים הם לארגנטינים. לבריטים,
ברמת־המחיה. ירידה פירושה
 ברצינות מישהו לעצמו מתאר באמת האם

 הנוחים חייהם את יעזבו אלה מליונים בי
 כאן לחיות בדי לישראל, בהמוניהם ויעלו

 בה הגדולה, למלחמת-הכיבוש עד במעברות
 לא־ ויתיישכו - כשר־התותחים את הם יהוו

טריפו כסימטאות או הסורי כמדבר חר־מבן
לי?

 אפשרות בחשבון לוקחים הנהללי הרעיון הוגי כי יתכן
לארוז בטובו שיואיל אמריקאי, היטלר של עלייתו אחרת:

ד ז ו ו מ ז נ ? ה

 זו הרי כן, אם לישראל. ולשגרם בחבילות היהודים את
מאד. עגומה תקוזה

 פאשיזם לעליית אפשרות קיימת אכן כי לרגע נניח
 פתרון יציע הוא כי הבטחון מנין באמריקה. אנטי־יהודי

 מנין אושוויץ? של הפתרון מאשר לשאלת־ד,יהודים אחר
 לישראל? אז לברוח יצליחו יהודים מיליוני כי הבטחון

הסיכו אז יהיו מה ובחוסר־כל, בעוני יברחו אמנם ואם
תוכנית־נהלל? של יים

 צוררי־ בידי תהיה בעולם ביותר האדירה המעצמה אם
 זו לא למדינת־ישראל. נשקפת סכנת־חיים תהיה יהודים,

 עטורות־נצחון, למלחמות־כיבוש לצאת תוכל שלא בלבד
 יכולים אנו למזלנו, בספק. יועמד קיומה שעצם אלא

 תתממש. לא תוכנית־נהלל הוגי של זו תקווה כי להניח
★ ★ ★  אולם התוכנית. של הראשונה ההנחה התמוטטה ך

J• לארץ יגיעו שאמנם כך, הדבר אין כי לרגע נניח 
 שעשרת כזאת, תוכנית במסגרת יהודים מיליון שלושה
 האם המאדים. מן או הירח מן בחלליות יחזרו השבטים

 ? יותר ממשית התוכנית תהיה אז
הכלכלי המצור ונמשך מלחמה של מצב קיים עוד כל

מיליו שלושה בישראל לקלוט אפשרות כל אין הערבי,
 יוכל נהללי משטר אשר כל חדשים. עולים של נים

בתוס שיכונים, או מחנות אלה לעולים לספק הוא לעשות,
 ותשרוקנה התותחים ירעמו בו ליום עד מינימלי, קיום פת

הכסף? יבוא מנין הפצצות•
 את בקושי אמריקה יהודי מקיימים כיום
 על לחיות שהתרגל כישראל, הוותיק הישוב

 מיליוני שלושה עוד לארץ נביא אם חשבונם.
 שכל הדבר פירוש כלתי־קלוטים, אזרחים

כיש אחד יהודי לקיים יצטרף אמריקאי יהודי
 כבנין הברוכות ההוצאות על נוסף - ראל
חלקי־תכל. לכבוש המסוגל צבא
האמרי הממשלה לרצון בניגוד להיעשות יצטרך זה כל

 — מוסקבה כמו בדיוק — מעוניינת וושינגטון כי קאית•
 האדיר המחנה ואת הערבית הלאומיות את לצדה למשוך

 לממן אמריקה ליהודי תרשה האם ואסיה. אפריקה עמי של
הצבעוני? העולם כל את נגדה שתקים מלחמת־כיבוש,

ממנ אמריקאי, יהודי הכריז ימים במה לפני
ישרא כתב באוזני בגלוי-לב ״בני־כרית״, היגי
 ארצות־הברית כין מלחמה תפרוץ ״אם לי:

 אפשר ישראלי״ נגד אלחם אני ישראל, לבין
 :אמריקה יהודי רוב עמדת שזו בשקט, להניח

אמ אזרחים הם אף ישראל, את אוהדים הם
נאמנים. ריקאיים

 לישראל, מאמריקה כיום הזורם היהודי, ההון זרם
 האמריקאי. מם־ההכנסה תקנות של קטן בסעיף כולו תלוי
 היהודית למגבית התרומות את לנכות מתיר זה סעיף

האמ הממשלה תבטל אם מס־ההכנסה. מחשבון המאוחדת
 בישראל. הנוכחי המשטר יתמוטט זה, קטן סעיף ריקאית

תוכנית־נהלל. של השניה ההנחה תתמוטט עמו, יחד
י ̂׳

«  היהודית. לעליה עתה כבר מאד רגיש הערכי עולם ך
 ושות׳, פרם שמעון של הפומביים פטפוטיהם בלי גם | (

 במצב פירושה, לישראל עולים של תוספת כי יודעים הם
 יש כולו ובמרחב לצה״ל. חיילים של תוספת הקיים,

 ששם האמונה וגם לישראל. ההגנה לצבא מאד רב כבוד
 צבא־התקפה־ של לראשי־התיבות בנקל להפוך יכול זה

לישראל.
 צה״ל כי לרגע נניח צבאיים. לחישובים כאן ניכנס לא
 של המאוחדת הצבאית העוצמה את לשבור יצליח

 למימוש הדרושים השטחים כל את לישראל ולספח המרחב
בהם? להחזיק ישראל תוכל האם תוכנית־נהלל.

 לה, אחראים היו נהלל אנשי שגם מערכת־סיני, אחרי
 סיני, חצי־האי של הנרחב השטח את רק לא צה״ל פינה
 של השלישית״ ״המלכות מכל רצועת־עזה. את גם אלא
 נשאר לא יוטבת״, ועד ״מדן שהשתרעה בן־גוריון, דויד

מאומה.
לחשוב, תובנית־נהלל הוגי את ממריץ מה

 כשנות תוכל, נפש מיליון חמישה של מדינה כי
שט ולהחזיק לכבוש ,20ה- המאה של השישים

 האיום מול אחר, לעם השייכים אדירים, חים
 סוכייטיים, וטילים ״מתנדבים״ של המוחשי

הד ההון, יבוא מנין אמריקאי? כספי ומצור
כמר אדירה התישבות לבסס בדי רק לא רוש
 צבא ימים לאורך לקיים בדי גם אלא חב,
 שיצטרף חיילים, מיליון עד מחצי-מיליון של

הצב האיום מפני הנהללית המלכות על להגן
בולו? העולם של אי

 הפסוק: את נאצי קצין בפי פעם שם אמריקאי סופר
 את כובשים שהזבובים כמו אירופה את כובשים ״אנחנו

 תוב־ אבירי בידי המרחב, שכיבוש חוששני ניר־הזבובים!״
 מישחק־ זה יהיה זה. לכיבוש דומה תהיה נית־נהלל,

 התהום. אל מטורף מירוץ עם, של בגורלו רולטה
★ ★ ★  הן כוזבות. תוכנית־נהלל של ההנחות שלוש ל ך*

t J במשב מתמוטטות הן שטחית. מחשבה על מבוססות 
הביקורת. רוח של הראשון

 להתעלם לא מדוע עליהן? להתווכח בכלל מדוע כן, אם
שבה? הסכנה מה — להתגשם יכולה שאינה תוכנית מהן?

 שדד מי פנימית. היא חיצונית. אינה הסכנה
 משטר בארץ לגבש מוכרה בזאת, בתוכנית גל

 לבל העוכר אחד לקח ישנו אם לה. שיתאים
 את ששם מי זה: הריהו ההיסטוריה, אורו

ב תמיד מתחיל החיצוני, הדיכוי אל פעמיו
הפנימי. דיכוי

 בין טוטאלית מלחמה אי־פעם תפרוץ כי שמאמין מי
 שויון־ לתת יכול אינו המאוחד, הערבי העולם לבין ישראל
 הממשל את לבטל יכול הוא אין ישראל. לערביי זכויות

 את להמריץ ירצה הוא אותו• לחזק צריך הוא הצבאי.
)14 בעמוד (המשך להסתלק. הערבים
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