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סי־ 18נ־ לתמצת אפשר הזד׳ המאמר תוכן ת
לים:
 יהיה המדינה ניהול אם אסון זה יהיה

 אותם כידי הקרובים, הנורדיים בימים מסור,
הלום. עד אותנו שהביאו האנשים

 לא או — שיתקיימו לבחירות, עכשיו מתכוון יני פא
 מתכוון אמי להן. שנקבע החדש במועד — יתקיימו

היהודים״. ל״מילחמות גם
 אפילו זו אין מיפלגתית. להתנצחות עניין זה אין
הקרובות. בשנים המדינה דרך לגבי הכרעה של שאלה

כל.אלה. שד זמנם יבוא
ה של נעיות־היסוד על גדול. לאומי וינוח לנו צפוי
 איס־ ״עומק גבולות־שלום, מול ״קווי־ביטחוך מדינה:

 בסילחמה הניצחון הבטחת מדיני, פייתרוז מול טדאטגי״
הבאה. המילחמה מניעת ימול הבאה

כש במערכת-הבחירוח, המיסלגות בין מר מאבק צפוי
נכונה. חיתה שדרכה בוודאי, תטען, מהן אחת כל

 וצבאיים, פוליטיים אישים בין היהודים״ ״מילחמות
 בחצי־ התחילו נבר שונים, בחטאים זה את זה שיאשימו

המדינה. את יסעירו והן פה,
דיחוי. קצת סוכל זח אבל לבוא. צריף זה כל
 יום של לא אף דיחוי, שום סובל אמו אחד דבר ורק

מייד. להתחלף צריכה חעליונח ההנהגהאחד:

 עמוק,.המחייב כה משבר אחרי ראשון מושכל הו ■>
יסודי. 'כה בדק־בית 1

 את ינחלו האתמול שאנשי יתכן לא פשוט
 לא כאילו מחר, לנהלה וימשיכו היום, המדינה

דבר. קרה
 יתבררו ממדיהם נוראים. מחדלים שהיו יודעים הכל •

 במרוצת תתבהר אדם כל של המדוייקת האחריות בעתיד.
 ההנהגה שראשי העובדה לגבי ספק כל אין אך הזמן,

ב לשאת צריכים וחם לאחריות•זו, שותפים הנוכחית
• תוצאות.
 עוד חשובה אך הציבורית. ההיגיינה מיצוות זוהי

.: הלאומי האינטרס מיצוות יותר
עומ המדינה בשני חדשה. מציאות נולדה זו במילחמה

 נוצר החדש, בדור ובייחוד בציבור, חדשות. הכרעות' דות
חדש. מצב־רוח

 אותם המדינה את ינחלו אלה ביטים האם
 האם 7 האחרונות כשנים זאת שעשו האנשים

 תפיסות פי על המדינה את לנחל להם נרשה
 החדשות לשאלות ולהשיב הרגל, את ו6שםש

ז חישנות־נושגות התשובות את

 ש״בין המחריד הביטחוני המחדל עומד עינינו נגד ך*
לעשור״. כסה /

 חש חייל כל אותו. מכין כישראל אדם כל
גופו. על אותו

תירו נשמע עוד סוסי. דין היום נחרוץ לא בוודאי,
 >זת ויפרסם יכין המעורבים מן אחד וכל לרוב, צים

י שלו. האלי/בי
 מובנות־ לה ברורות, כה הן היסודיות העובדות אולם
ויכוח. לכל מעבר שהן עד מאליהן,
 שני מייד שיתפטדו כדי חזה, במחדל די
והפרל המעשית כאחריות הנושאים אישים

 זחנ כשטח קרה ולא שקרח מה לבל מנטרית
ושר*חכיטחון. ראש־הממשלח

מאליו. מובן זה בריאה, בחברה
 לא אלה שני של סילוקם שאחרי ומאחר

 מוכן הנוכחית, הממשלה כהונת המשך. יתכן
חדשה. ממשלח שדרושה

ב־ חורגים חילופי-ממשלה המחייבים הדברים ף
£ שהיה. ככל. גודלי הביטחוני, המחדל מן הרבה \

הבו הקרחון קצה הוא הביטחוני המחדל
 ומסוכן גדול עצמו הקרחון חמים. לפני מעל לט

יותר. הרבה
 מחדל כל עצמו. בשני עומד אינו הביטחוני המחדל

פוליטיות. מתפיסות ביטחוני.נובע
מפורסמת: היסטורית דוגמה לכך להביא אפשר

 לברית-המו- הנאצי הוורמאכט, פלש 1941 ביוני 22ב-
 הגבול מול עצומים כוחות היטלר ריכז כן לפני עצות.

 בידי שהיו מכסי טנקים פחות לו היו (אגב, הסובייטי.
ביום-הכיםורים.) והסורים המצרים

רי על ׳מלאות ידיעות מועד בעוד הועברו לסטאלין
 (המרגל עצמו הסובייטי המודיעין על־ידי הן אלה, כוזים
ה על־ידי הן הצפוייה), הפלישה תאריך את מסר זורגה

 אזהרה לסטאלין מסר צ׳רצ׳יל וינסטון. המערבי. מודיעין
ומדוייקת. מפורשת

 ל- סירב בקרמלין הקומוניסטי הרודן אולם
 תסיסה לו היתה האלה. הידיעות לכל האמין

 ׳התקפה של אפשרות ששללה קבועה, פוליטית
גרמנית.

 ׳שנועדה מערבית, פרובוקציה האזהרות בכל ראה הוא
 שפטים לעשות איים הוא הנאצי. עמיתו וביו בינו לסכסך

גרמניות. הכנות על ידיעות שהעבירו באנשי־המודיעין,
 של הלו־רוחו את שידעו המודיעין, מאלופי רבים
והת נכונות, הערכות לו להעביר כלל העזו לא סטאלין,

הרודן. לגישת' מראש שלהם ההערכות את אימו
לה היטלר גייסות הצליחו מכף כתוצאה

 חיה לא האדום הצבא גמורה. הפתעה שיג
 שילמו ואזרחים חיילים מיליוני להתקפה. מוכן

המחדל. עכור בחייהם

 מתפיסה נבע יום־הכיפורים של הביטחוני מחדל ךי•
אפשרי. היה לא בלעדיה, מסויימת. פוליטית \ י

ול בשטחים להחזיק יכולים אנחנו :אמרה זו תפיסה
 מסוגלים אינם שהערבים מפני נפשנו, כאוות בהם עשות

 האיומים .כל אפסי. הוא שלהם הצבאי ,הכושר להתנגד.
 ואם במילחמה. לפתוח יעזו לא הם בלוף. הם שלהם
 יומיים* מכסימום שעות. כמה תוך אותם נגמור יפתחו,

-שלושה.
 לתגבר צורך אין גדולים. ערביים ריכוזים מול אפילו

שווים. לא שהערבים מפני הקו. את
כמה תוך צבאות שלושה שברנו האחרונה במילחמה

1970 כו-לב, בקו ודיין גולדה

 וברחו. הנעליים את אחריהם השאירו האוייב חיילי שעות.
.. יותר. עוד צה״ל עליונות גברה בינתיים
 נשכור בדיחה. תהיה חדשה מילחמה בד

 בדי ירד. על שוק אותם נכה העצמות. את להם
תענוג. יהיה זח מאמץ.
 טבעי כזאת, לגישה שותפה המדינה צמרת כל כאשר

גי לאותה עצמן את מתאימות שהעדכות־המודיעין הוא
 בל־ ספקות לעורר העלולות מנוגדות, ידיעות בהגיע שה.

התוא הידיעות רק מהן. מתעלמים פשוט — תי־נעימים
בחשבון. מובאות המקובלת המתכונת את מות

נמוכים־ דרגים זה מחטא לנקות אי־אסשר
 חסולי■ הצמרת עי רובצת העיקרית אחריות

טית.

א ג זילזול י י י או  רגשות •אותם נם כמובן, נובע, כ
 ■ בשנים אצלנו שפשטו ושחצנות ׳יחידות עליונות, של 1 1

האחרונות.
 - י א לכדה השחצנות כי להכין חשוב אכל

ח  כשטח יופ-הכיפורים, מחדלי את מסבירה נ
מדי קיום לעצם חיוני הוא כי יודעים שכולנו

נתנו.
וב- הערכית, כיכולת חרה-האםץ חזילזול
 יכול הקיים, המצב עם הערכים אי״חשלמת

שצמרת מפני רק כאלה לממדים להגיע היה

יסו חילוסי-גכרא תבצע עצמה דגת-חעכודח
שלח. בצמרת דיים

חדש ראש
להת היה יכול לא הערבים, באפסות האמונה לולא

 ״מיסמך סביב האווילי המישחק המילחמה, ערב ' קיים,
 שאין ההנחה על מבוסס כולו שהיה. מישחק — גלילי'

בערבים. להתחשב צורך שום עוד
 ביוני 11ב־ החל ישראל, ממשלת של ההכרעות כל

 הממד בישיבת אחד אדם קם אפשריות'אילו היו לא ,1967
 לא אם עצמכם. את משלים אתם ״רגותי, :ואמר שלח
 האח־. התבוסות אחרי חדשה. מילחמד׳ תהיה שלום, נשיג

 ציוד יקבלו הם ולהשתפר. ללמוד הערבים ינסו רונות,
 יותר קשה תהיה הבאה שהמילחמה מאוד יתכן עצום.
 יותר.״ חרבה רבים בקורבנות ותעלה.לנו האחרונות, משתי

 בשם הממשלה, מן עף חיה הוא כזה, איש קם אילו י
מתע היתה הממשלה שפירא. יעקוב־שימשון עכשיו שעף
 השמענו כאשר מחן שהתעלמה (כפי. הדברים מן למת׳
 הנחזת־חיסוד את סותרים חיו שהם מפני בכנסת), אותם

מדיניותה. של
יו זו מדיניות על שהשפיעו האנשים ושגי

 ומשה מאיר גולדה היו ,1969 מאז מכל, תר
 שותסיס היו הלאומי כדיכוד גח״ל שרי דיין.

הממשלה. את שעזכו אחרי גם לאחריות,

הזדמנות החמצנו האחרונות השנים שש משד
 הכביר הניצחון פירות את בידינו החזקנו היסטורית.

 השגת למען בהם להשתמש ידענו לא ,ששת־הימים. של
 שהשירות מפגי — הישראלי־ערבי לסיכסוך פיתרון.יסודי

הפיתרון. מן יותר חשובים לנו נראו עצמם
 בנסיבות חדשה, היססורית הזדמנות נוצרה עכשיו

 התנאים יסודי. פיתיון להשגת סיכוי יש שוב אחרות.
מת הגלובליים, והתנאים הצדדים, משני הפסיכולוגיים

אי־פעם. מאשר יותר לכר אימים
 ש־ כידענו כלילות, בשקט לישון נוכל האם

 המנהלים חםיחם 196ד של מחמיצי-חהזדמנות
 את לנצל שצריכים והם המדינה, את כיום

ז 1979 של ההזדמנות
 משח עורה, את מאיר גולדה תשנה האם

7חברבורותיו את דיין
• מאיר גולדה משמיעה שוב יום־יום. שוב. נואמים כולם

המנ ואותה התמליל אותו הישנים־ישנים, פיזמוניה את
 משמיע שום לשלום, סיטי שיש מאמינה״ ״לא היא גינה.
 משתדלת הצמרת כל הרגילים. דברי־הרהב את .דיין ׳משה

 לחזור כדי האפשרית, במהירות קרה, אשר את לשכוח
הקודמת. ■לשיגדה

 מופקדים כשלום, מאמינים שאינם אנשים
השלום. השגת על .

 הגדול האסון להיות עלול זח ,1973 של האסונות מכל
ביותר.

לי״. ב״נידמה לשחק רוצה יני לן
 ת־ של הפוליטי ההרכב את נשנה לא בחירות בלי
 יתכן ישראל, של המיוחדת־במינה ובמציאות .שילטוז.

שקרח. מת כל למרות זה, הרכב ישגו לא הבחירות שגם
 החלטה פי . על לחודשים, השבוע שותקה הכנסת

 לא בוודאי היא הימני. והליכוד המערך של משותפת
• דבר. תשנה

שטים• לתבוע, וצריכים לדרוש, אפשר אכל

ה המדינה ת צ  להתעלם שאפשר להאמין ר
מהם.

מ התוצאה אם ממגל, לפעלה שאין אבסורד זה יחיה
 של התפטרותו תחיה יום'חכיפורים מהדלי של יחידה

 נ־ לשאת שצייד האחרון האיש שפירא, יעקוב־שימשון
אחריות.

נוש שהיא מפני ללכת, צריכה מאיר גולדה
 דיין משח שקרה. למה העליונה כאחריות את

 יש הישיר. האחראי שהוא מפני ללכת, *ייד
עימם. ללכת שצריכים אנשים, כמה .עוד

 של מחשש אחדים, מועמדים כאן להציע רוצה איני
 מסגי לראשות־הממשלה, אידיאלי מועמד אין נישא. עינא
 מיסלגת־העבודה, משורות האפשריים, המועמדים שכל

סבי מועמדים כמה ישנם אך לאחריות. איכשהו שותפים
למדי. רים

 ובהרכב חדש, אום בראשות ■שממשלה הוא העיקר י
 והפוליטי הפסיכולוגי העומס מן משוחררת תהיה שונה,

 החדשות לבעיות לגשת תוכל היא האתמול. מחדלי של
 אפילו שנכשלה, לגישה זהה לפחות תחיה שלא בגישה

לגמרי. חדשה תהיה לא אם
ל יחסית רכה בחופשיות לגשת תובל היא .

כ עתה המזדקרים העיקריים התפקידים שני
צח״ל. ושיקום השלום השגת דרכנו:

 :האיוולת בדרך ללכת עכשיו יכולה העבודה מיפלגת
 והיא המיפלגד,״. על ״להגן כדי גולדה, -סביב ״להתלכד״

שינוי־הערכים. את בתוכה לבצע יכולה
הפטריוטית. הדיר זוהי


