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הצדדים, מכל גתכעים, אנו עוד ף׳
 עין לראות ונכונות ״אומץ־לב״ לגלות ״

ב הטמונים הגדולים הסיכויים את בעין י
 סא- הנשיא מגלגל שהחל השלום תהליך

 שיתבעו רבים קולות נשמעים איו דאת,
ונכונות אומץ־לב אותם הערבי הצד מן גם

----------- מאח —--------- ן

עמידרור בנימין
 הפרשן של מאמריו כל כמו

 הזה״, ״העולם של הצבאי
 השקפתו את זה גם מבטא

 הכותב. של והפרטית האישית
הפו־ להנחות להתייחס מבלי

 מפרסם הכותב, של ליטיות !
 מתון זה מאמר הזה״ ״העולם

צרי שלום אנשי שגם הנחה
 אתגרים עם להתמודד כים

 מאמר של חשיבותו צבאיים.
ה של שדיעותיו בכן היא זה

 שיש עמדות מייצגות כותב
הביט בקהילה מהלכים להן

להת וראוי ישראל של חונית
עימן. ולהתווכח מודד

 בלתי־מבוקרת שהיסחפות בכך, להבחין
 עלולה וחיצוניותם האירועים קצב אחר

השמד. סופת של עינה אל לגרור
כוחו של והמציאות המידה חושי אובדן

 באחרונה לבשו — המחנות מכל — תינו
 כדי עד והידרדרו באמת פרועים ממדים

אחריות. חוסר

 והדח!פים המניעים מהעקרים אם
 אם היא אחת וכישראל, למילהמה

אוג ארבע כן !הוא שנגוז האיום
ה הצבאי האיום עשרים. או דות,
 ואולי כמלואו יישאר אומנם ערכי

 לעו־ קנאדה שכמו אלא יתעצם, אה
 כך האמריקאי, הצבאי האיום !מת
 יהיה לא — !הערכי לזה כיחס אנו

מ יותר רחוק שיהיה כעולם דבר
פחות. אותנו ושיהאיג דעתנו

 כל זו, השקפה לפי נודעת, אין ממילא
 צה״ל, של ויכולתו כוחו לממדי חשיבות
 הלאומי ביטחוננו מיותר. מוסד שיהפוך

 יושתה הצבאי, הביטחון כולל בשלמותו,
 וערבויות נסיבות של מכוהן היטב ויובטח

 תרבותיות כלכליות, כאלו בגיבוי פוליטיות,
וחברתיות־פנימיות.

 הערבי האיום־בכוח מול שנצטרך כל אז,
 האיום־בכוח מול קנאדה שצריכה מה יהיה
ו מכס מישטרת דהיינו, — ארה״ב של

בלבד. גבולות
אופ של קיומה אלו, כנסיבות

מיו .רק איננה בצידנו צבאית ציה
 מהיותה אסורה, גם אלא תרת,

 גם ולכן בלתי-סבירה פרובוקציה
בלתי־נסבלת.

 — הצבאי הביטחון
צבאית בעייה

 צה״ל פירוק כי ולהדגיש להכין ש ^
 סא- ״שלום מתפיסת הכרחי חלק הוא

 אפשרות כל אין קנאדי״. כ״שלום דאת״
דומה הצבאי האיום ל״אבל״: מקום או

תסריט המתאר סאדאת־־. שב״שלום הסכנה על בסיירה שני מאמרי
השלום הסכמי שייחתמו אתרי לפרוץ העלולה הבאה המילחמה של

מואעו נשחה ה19ח
 סאדאת כי שנזכור לכולנו אציע

לקי ערכי, או כמנהיג:מצרי, פועל
הער או המצרים והאינטרסים דום
 אחראי עצמו :רואה הוא ואין כים

 מופקד או ישראל, של לאינטרסים
הלאומי. ביטחונה על

ה הפוליטי, לתחום מכוונים דברי אין
 לביטחוני־הצבאי אלא הכלכלי, או חברתי

 או להתרשם, לעצמנו שנרשה קודם בלבד. •־
 עורך או שברחוב המצרי שאומר ממה לא,

 ולהשיב לשאול עלינו נכבד, מצרי עיתון
ושרק, כחל וללא ברור באופן לעצמנו,

 האחרונות, הפוליטיות ההתפתחויות אם
 אכן שהן, כמות ומרחיקות־לכת דרמאתיות

ישר על הערבי הצבאי באיום משהו שינו
 בידור מידה. ובאיזו יבמה כן, ואם — אל
 פשוט גם אך נעים, ולא קשה אולי זה

 גם כך רעותה, כלפי מדינה כל כמו :מאד
 ומחו- — יכולה ערב מדינות כלפי ישראל

 שלבים. בשלושה זו שאליה לברר — ייבת
ב לעצמנו, לקבוע עלינו ראשון כדבר

 אם האפשרי, ביותר החד־משמעי אופן ■■
והדח שהמניעים מלא, בטחון קיים אומנם

או האיום־שבכוח את לממש הערביים פים
 וניצחי מוחלט מלא, לעיקור ניתנים מנם

ב נלך אם כלומר, — פוליטיים באמצעים
 נסיגה כמו מסויים, פוליטי פתרון של דרך
השטחים. מכל

 ״שלום אם להשיב עלינו אחרות, במילים
 כלומר, — קנאדי״ ״שלום הוא סאדאת״

מ שלום וקנאדה. ארה״ב בין השורר כזה
 בכך מיוחד הוא בעולם. נדיר זה טיפוס ,״

 העוצמה של הקבוע בצילה חיה שקנאדה
 איום- שהיא האדירה, האמריקאית הצבאית

 הקנא- את שמטריד דבר אין אבל בכוח,
ה התממשות שסיכויי משום פחות, דים

 מסילות שינוי של מאלה פחותים הזה איום
הכוכבים.
נקבלנו, אם סאדאת״, ״שלום כי הסברה

לגיטימית, קנאדי״ ל״שלום יובילנו אכן
ה שהנתונים משמעה, הסבר. חייבת אך .

 הופכים בם המתגלם וה״איום״ צבאיים
 הביטחון לעניין לחלוטין בלתי־רלוונטיים

ישראל: של הלאומי

 לא או מאיים שהוא בכך להריון לחלוטין
״מאיים־לחצאין״. ואין מאיים,

 ברור באופן לדרוש, נכון שאינו מי
 ה־ לכל — צה״ל יפורק כי מאליו, ומובן
 הסכמי־השלום חתימת אחרי מייד יאוחר

 וחד־משמעית, מלא בפה כטוען, הריהו —
 גם אלא קיים, רק לא הערבי האיום כי

 וייושם יוכרז אפילו עדיין, וכי מאיים;
 בכל מדינות־ערב, לביו בינינו מלא שלום
 בכל- סאדאת״, ״שלום וכולל שהוא נוסח
ה ביטחוננו בעיית ופעילה קיימת זאת

ולהש להמשיך עלינו ובכל-זאת — צבאי
 צבאיים פתרונות על לה התשובה את תית
מספקת. צבאית עוצמה ועל

 ואי-פירוק קנאדה־ארה״ב נוסח שלום
 שאינם המוחלט, והיפוכו דבר הם צה״ל

 אלא לתערובת או לתירכובת בכלל ניתנים
 אדם וחייב האחר, רק או זה רק קיימים,
ביניהם. להכריע

 שאין היא, שלנו אכסיומת־העבודה
 כי להבטיח היכול שפוי אדם כיום

 ל־ ניתן ישראל על הערבי הצבאי האיום
ב וניצחי, מוחלט מיידי, באופן התנטרל,

 בוודאי !בלבד פוליטיים ובאמצעים דרכים
לחיזוי. הניתן ובעתיד כיום לא

 המהלך בסוף הסכם־שלום נחתום כאשר
 אלא, קנאדי״ ״שלום זה יהיה לא הנוכחי,

 העולם, מדינות רוב בין השורר זה כמו
 האיום יהיה עדיין ובו מזוייך: ״שלום
ה הצבאית ״האופציה (או הערבי הצבאי

 ״הנימוק ואנשיו) סאדאת שבפי ערבית״,
וב — הערבית המדיניות של האחרון״

 צבאית ״אופציה של קיומה יהיה הכרח
ו קבוע, תנאי ויעילה סבירה ישראלית״

ישראל. של והתקין הבטוח לקיומה הכרחי,
הביט הוא זו סידרה של שעניינה כיוון

 בתוך ונישאר נמצאנו לבדו, הצבאי חון
 התמונה השלמת לשם אך אלה. גבולות

 שהוא השלישי, השלב כי שנוסיף, חיוני
 הבעייה בירור בתהליך והקובע האחרון

פת על מחליטים ובו הביטחוניודהצבאית
 מדי- אלא מיקצועי־צבאי, איננו רונותיה,

ני־אזרחי.
 שה- כדי באה, הצבאי הניתוח הקדמת
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