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האלטרנטי כל שקילת תוך העליון, דיני
ההח וראיית האפשריות, הצבאיות בות

אחת. כמיקשה והמדיניות הצבאיות לטות
 ה* דווקא זו שאלה מעורר אני
 את סיים אחד כשרמטכ״ד שכוע,

 אחריו הכא והרמטכ״ל תפקידו
 — זה רגע לגמרי. טרי עדיין הוא

 — רמטכ״לים״ כין ״רגע מעין
 מכלי זו שאלה על דיון מאפשר
כלשהי. אישית נימה לו שיהיה
 של העליונה סמכותו על לערער מבלי

 חדש, נוהל להנהיג לדעתי יש הרמטכ״ל,
 — העליונים המדיניים לדרגים המאפשר

 החוץ וועדת ביטחון לענייני השרים ועדת
מפי לשמוע — הכנסת של והביטחון

ודדו גולדה
לבן פיל

 - ו ש דיעות צה׳׳ל של הבכירים הקצינים
. והצעות ת ו נ ת ו נ ו ש

 למוסדות לאפשר יש :כלומר
 ה■ עם רק לא להתייעץ אלה

 ככי־ קצינים עם גם אלא רמטכ״ל,
 כ- כנהוג שונות, דיעות כעלי רים

ארצות־הכרית. של הסינאט ועדות
 וצריך — הוא רמטכ״ל שכל מובן

 גם העליונה, הצבאית הסמכות — להישאר
 צריך זה אין אולם והכנסת. הממשלה כלפי

 האחראיים המדיניים, המוסדות מן למנוע
לש המדינה, של המדינית הדרך לעיצוב

המוסמכות. הצבאיות הריעות כל את מוע
 אפ׳ץ ראש אג״ם, שראש רוצה הייתי
 את לבטא יוכלו למשל, הפיקוד, ואלופי

המדי במוסדות חופשי באופן דיעותיהם
 להן כשיש (ודווקא) אפילו המוסמכים, ניים

 או שר־הביטחון של מזו שונות דיעות
הרמטכ״ל.
ל אחת שלפחות רוצה הייתי

 ה■ החלפת ערכ שנים, כמה
 מקום כאיזשהו תיערך רמטכ״לים,

 ה־ המחשכ כל טלז כללית רכיזיה
 איסטראטגי, כדק־כית מעין צכאי,

 וגי■ כה, שעד הדוקטרינה כדיקת
מעודכנת. דוקטרינה כוש

יש לממשלת ומופת דוגמה משמש צה״ל
מהי החלפה של בנוהג כולו ולעולם ראל
 רמטכ״לים תשעה — רמטכ״לים של רה

מזהי שהיו אחדים ביניהם שנים, 24 תוך
השמ סכנת על צה״ל התגבר בכך רים.

 המיסגרת כל של במהותה הטבועה רנות,
חי גם המאפשרת מתכונת ויצר הצבאית,

וגישות. תפיסות של תכופים לופים
 כאים כאן שהכעתי הרעיונות

זה. נוהג יותר עוד ולכסם להגכיר
 לחיים ברכתי את לצרף אלא לי נותר לא

 של הגדולים הרמטכ״לים אחד בר־לב,
 ואת כמוה, מאין כובשת־לב ואישיות צה״ל

 צה״ל רוח את המסמל החדש, הרמטכ״ל
היום. ועד הפלמ״ח ימי מאז

יח כהונתו שכימי מקווה אני
ה התפקיד את מלמלא צח״ל דל

 צכא-כי- של תפקיד — עליו כפוי
 כצכא- וישמש ויחזור — כוש

 של ודמוקרטי, נייד יעיל, הגנה,
שוחרת-שלום. מדינה
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