
במדינה
העם

הגרמני
ממול אשר
 ייסגרו בתי־הקולנוע, אורות ייכבו שוב

 תושבי הדיסקוטקים. יידומו מועדוני־הלילה,
השואה. זכר עם להתייחד ייקראו ישראל

 לא עדיין תשכ״ט השואה ביום אולם
 לגרמניה יחסו מה הממוצע הישראלי החליטי

ול בולטות, היו והסתירות — ולגרמנים
מגוחכות. אף עיתים
 של ביסראל לחי. כן למת, לא

 של יצירותיו את ברדיו לנגן אסור תשכ״ט
 לפני רב זמן שנפטר אדם ואגנר, ריכארד

 היטלר. אדולף של שמו את שמע שהעולם
ה הגרמנים כרוב אנטי־שמי, היה ואגנר

 תיאודור כתב כאשר אן זמנו. בני משכילים
 היהודים, מדינת ההיסטורי, ספרו את הרצל

הויזר האופרה לחני את לעצמו ניגן  של טנ
השראה. מהם לשאוב כדי ואמר,

 על החרם את המקיימת כנסת, אותה
ל־ שלחה הממלכתי, בשרות־השידור ואגנר

ואגנר ריכארד
מת מאנטי־שמי — חי נאצי טוב

 את ללחוץ כדי ןרלמנטרית, משלחת גרמניה
 פעיל חבר שהיה קיזינגר, גיאורג של ידו
 השתתפו זו במשלחת הנאצית. המפלגה של

 מן — בכנסת הגדולות הסיעות כל נציגי
גח״ל. ועד המערך

 בצד קיימת סתירה אותה וניאו. אנטי
השני.

 אישיות כנשיא נבחר 1969 של בגרמניה
 ביותר, מתקדם אדם מובהקת, אנטי־נאצית

 דומה נשיא אין ושונא־צבא• שונא־מלחמה
מערבית. מדינה בשום

 של הכללי המפקח קם שבוע לפני אולם
ה בדירוג השלישי הקצין הגרמני, הצבא
 לשנות ותבע הדמוקרטיה את השמיץ צבא,

 לפני שנקבעו הפנימית״ ״ההנהגה כללי את
 שהחייל קובעים אלה כללים שנים. תריסר

אנוש זכויות־יסוד בעל אזרח־במוים, הוא
דמוקראטית. לביקורת כפוף שהצבא יות,

 כי המגלה דו״ח נתפרסם שעה באותה
 החדש הגרמני הצבא של הקצונה בקרב
 הניאו־נאצית המפלגה אוהדי אחוז גדול
האזרחית. באוכלוסייה מאשר שיעור לאין

 ניאו־נאציים חוגים קיימים הזירה בקצה
 את להפוך המשתדלים יותר, עוד קיצוניים

 שבועון אלה, חוגים בטאון פיה. על הקערה
 טוען עותקים, אלף 300 של תפוצה בעל

 שהעצירים נאצית, מדינה היא ישראל כי
 של בדרך מרתפי־עינויים עוברים הערביים

אוז את אוטם הממוצע ושהישראלי שיגרה,
 בשטחים קורה מה לדעת רוצה ואינו ניו

דור. לפני הממוצע הגרמני כמו המוחזקים
 להגיע, קל לא כופר. אכלו אכות

 אך גרמניה. כלפי מאוזן ליחס כזה, במצב
מתגבשת הישראלים רוב בקרב כי נראה

זו: גישה מעצמה, כאילו הדרגתי, באופן
 לשאר כמו — הגרמנית המדינה אל •

נורמלית. פוליטית גישה המדינות.
 גישה — ומעלה 45 בן גרמני אל •

 האיש היה מה מי לדעת רוצים מסוייגת•
המיבחן. בימי
 כל אל כמו יחם — גרמני צעיר אל י•
 אין הנאצים, בימי נולד שלא מי אחר. צעיר

 שבקרב גם מה אבותיו. בפשעי להאשימו
 אנטי־נאצ־ לותמים עתה יש הגרמני הנוער

מ יותר ואנטי־לאדמיים אנטי־צבאיים יים,
בעולם. אחר נוער בכל אשר

מפלגות
מפ״ם לא

קצרים במכנסיים
 של בוועידה נשמע לא עוד כזה דבר
ה את מילאו שריקות־בה הצעיר: השומר
 איש צעקות כחולות בחולצות צעירים אולם,

כמחאה. המקום אר. נטשו ועשרות רעהו, על
 עוד לקרות היה יכול שלא דבר קרה? מה
 ב־ שהתגאתה בתנועי־ שנים, תריסר לפני

 שלה. הרעיונית קולקטיביות
חיובית. היתד, התופעה והיפוכו. דכו*

 עצמאית. תנועת־נוער הוא הצעיר השומר
 קשור והוא מפ׳׳ם, את מתוכו הוליד הוא
 אינם שוב דבריו אולם טוטאלי. באופן בה

קצרים.״ במכנסיים ״מפ״ם להיות רוצים
 מתייחסים הם טובים, צעירים של כדרכם
ש זו, אמונה אולם לאמונתם. ברצינות
 התנועה, של פעול-ת באלפי בהם הוחדרה
 של הקו את בולט באופן עתה סוחרת
במעשיה. גילוי לידי בא שהוא כפי מפ״ם,

שול על מניחו בתנועה מפ״ם עסקני
 מפ״מי אופי בעיות הצעות־החלטות חנה

עצמה. את סתרה מהן אחת כל אופייני:
. מאוחרת, . .  לעניין קרה כך אכל

לר יש האומרת: החלטה הוצע ירושלים•
 זכויות יש בה מאוחדת, עיר בירושלים אות

 במשא- ייקבעו אל־ זכויות העמים. לשני
שלום.״ על ומתן

 נקבע שאם מייד הבחינו חדי־עין חברים
 בידי מאוחדת תישאי שירושלים מראש

משא־ומתן. לנהל מה על אין ישראל,
הקוב החלטה קבוצת־חברים הציעה לכן

 במשא־ומתן ייקבע ירושלים גורל כי עת
 להצבעה, כלל הובאה לא זו הצעה לשלום.
 פרצה כך על נוהליים מטעמים כביכול

 את נטשו צירים עשרות כמה המהומה.
 .30 אחת: גירסה לפי מחאה. לאות האולם

 ניתן לא ממיספר .70 שנייה: גירסה לפי
 היוצאים, מיריבי כמה גם יצאו כי לקביעה,

עימם• להתווכח כדי
 ההחלטות שאר כן! כן! ?לפרק

הסתי על לחפות נועדו דומה, אופי נשאו
ה ומעשי הצעיר השומר עקרונות בין רה

שלה.* מעמודי־התווך היא שמפ״ם ממשלה
 התיישבותית, הדעה היא הצעיר השומר

 לגישתה רק מעשית חשיבות יש כן ועל
 ״נגד שנתקבלה: ההחלייד, ההתנחלות. לעניין
ל המפריעות התיישבודדות עובדות קביעת
 צידדה שעה באותה אבל השלום.״ סיכויי

״ביטחוניות.״ בהיאחזויות הוועידה
 והם מוסכמים. לשה־ים רגילים המבוגרים

 היאחזות בין ממשי הבדל אין כי יודעים
ה אולם התנחלדת־קבע. ובין ״ביטחונית״

שקרים. עם להשלים מוכנים היו לא צעירים
בהתרג תבעה הבמה, על עלתה יפה נערה

 ש״אם היא ההחלטה פירוש אם לדעת שות
 ונלך ההיאחזויות אה נפרק השלום יבוא

כן!״ ״כן! מהקהל: קולות צעקו הביתה?״
כש להשיב, סירבו ההנהגה חברי אולם
 על גם חלה י-סיפוח ההתנגדות אם נשאלו

ה השומר אנשי התנחל בה רמת־הגולן,
 מפ״ם של הרשמית תובנית״השלום צעיר.

 סיפוח עם יחד רמת־גולן, סיפוח את כוללת
ורצועת־עזה. ירושלים

 הוועידה, בתום צ?{'*. יותר שומר
 התופעה אבל מדוכאים• מפ״ם עסקני היו

 כי ברור היה תר. ב חיובית היתד, עצמה
 לקבל מוכנים אינם שוב תנועת־הנוער חברי

 מפלגה מידי פוייטיים תכתיבים אוטומטית
 ממנו חלק לפחות וכי — למימסד השייכת
שלום. על לדיבורים גמורה ברצינות מתייחס

צעיר. הוא הצעיר השומה מן חלק לפחות

סיין המלך ש אחרי השבוע, *  הציע חו
 מיסגרת^ (,ראה פוח ס בלי שלום לישראל
ת בהתאם  יעקב; נאם הצעיר, השומה לעקרונו

שן למען נאום חזן ם הנו כו־ ממשלת ליו  הלי
 בממשלה גח״ל שנוכחות למרות הלאומי,

לשלום. משא־ומתן כל מראש מונעת

 הליכוד־הלאומי ממשלת הוקמה אז **
ב מבורכת הישראלית העיתונות אין
 ממשלת־ישראל, על והתקפה ביקורת מאמרי
 של ופעולותיה לעמדתה שנוגע במה ביחוד

הביטחוני־מדיני. בתחום הממשלה
 רבים לאזרחים מפתיע זה היה כך, משום
 עליהם' שירד המלל בשפע לגלות, בישראל

 מאמר הישראלית, העיתונות של במוספי־החג
 שאינה בצורה שתקף ונוקב חריף ביקורתי

 עמדותיה את רק לא פנים לשתי משתמעת
המקוב העמדות את אף אלא הממשלה, של

 בתחום היסראלי והמימסד המישטר של לות
הביטחוני־מדיני.

ב גלים היכר, קצר זמן שתוך המאמר,
 התפרסם הישראלי, בציבור נרחבות שכבות

ה תחת פסח, של האחרון ערב במעריב
ת או פלשתינאית ישות כותרת שו ירד יי

ה של מעורכיו אחד אותו כתב לא נית.
 באחידות־דעים כלל בדרך המצטיינים עיתון,

 האלוף אורח: פובליציסט אלא שוביניסטית,
פלד. (״מתי״) מתתיהו במילואיב

 מתחה בה הראשונה הפעם זו היתד,
 זמן לפני שעד בכירה, ביטחונית אישיות

 המדינתית בעיצוב חלק לה היה עוד קצר
 שלאלופי (במידה ישראל של הביטחונית

 זו), מדיניות בעיצוב חלק יש המטכ״ל
 עמדותיה על וקטלנית חריפה כה ביקורת

 הגוונים כל על ממשלת־ישראל, של המדיניות
שבה.

 היתד, לא זה, ביקורת שבמאמר המיודד
 בדיעותיו, ויוצא־דופן חריג היותו עובדת

 לרחשי־הלב ביטוי היותו מזה: הריפך אלא
 אישים של הביטחוניות־מדיניות ולתפיסות
 רבות שמסיבות אחרים, רבים ביטחוניים

 קולם את להשמיע להם ניתן לא ושונות
ודיעותיהם.

 מי את
מייצג? הוא

 השתי- נגזרה במדים ל צה אלופי ל א•
 פורשים כשהם רק אלה• בבעיות קה <

 האפשרות להם ניתנת הצבאי ת מהשיר
 ולמרות הפוליטיות. השקפותיהם את לפרסם

הם צה״ל אלופי מרבית כי סוד יה שאין

 דוולא הרי בדיעותיהם, אנטי־סיפוחיסטים
ה צעקניים, בודדים מילואים אלופי אותם

 ארץ־ למען התנועה של בשמה מופיעים
 הרושם את היוצר־ם הם השלימה, ישראל
צה״ל. את מייצגים הם כאילו
 יד במרבית לנחש רק היה ניתן כה עד

 אלופי מרבית באמת חושבים מה מיקרים
 רב־אלוף היוצא, הרמטכ״ל במילואים. צה״ל
 סתומים רמזים מספר הכליל רביו, יצחק

 מהשירות, פרישתו ביום שהעניק בראיון
 לא הם שחשוב ״מד, השאר: בין אמר שם

 מהות שינוי אלא טריטוריאליים, סיפוחים
הערבים.״ לבין בינינו היחסים
ב גם למצוא היד, ניתן דומים רמזים

 חיים האלוף הצבאי, הפרשן של דבריו
לא מהם אחד אף אולם הרצוג. (״ויויאן״)

 ח מדינת־ישראל שאזרחי השאלה •
 פ היא: כיום עליה דעתם לתת בים

 בו ערבית, מדינה הבחינות? מכל עדיף
 ן המערבית, בגדה לישראל, לת־ברית

 לגן ההאשמי המלך של שילטונו החזרת
 ע שייחתם חוזה־שלום לאחר המערבית,

 סזו ותוך גלוי, באי־רצון באונס, ידו
ביותו הצר באופן מעשה לאחר לפרשו
 א להקים למדינת״ישראל חיוני •

 1 בגדה הפלסטינאית הערבית המדינה
 א בכך ולהפוך דחוף, באופן מערבית
לבת״בריתה. הפלסטינאית האומה

 התדרדרות חלה שכיום ספק אין •
טחון מצב מי הבי הי בשטחים. הפני עד זו


