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:י צ ח ץ ב ט ו ח ס/״ : 100
מאמר ראשון בסידרה על הסכנה ב־
״שלום מאדאת״ — תשובה לפרשן הצבאי
מר בנימין עמידרור.
לכל בעייה שבה נעשוק יש לפחות שתי
תשובות עיקריות  :האופטימית והפסי*
מית .אני מטיבעי אדם אופטימי ולכן
גישתי תהיה כזאת.
גם אני כמו רבים וטובים ״שלומי אמו 
ני ישראל,״ אינני מאמין לגויים .וגם אני
יודע כי אחת מחשבתם להשמיד את צאן־
הקודשים ולגרשם מארצם ונחלתם ,וכמו
הנ״ל וגם הפרשן הצבאי עמידור ,אני יודע
ומבין את המכנות שב״שלום סאדאת״ !
משאמרתי מה שאמרתי ,ברצוני לדבר
על עין ג׳לוד־ 2ולא על הקרב האומלל
בקרני־חיטים .כידוע לכל ,הביס סלאח
א־דין אל־איובי ב־ 4ביולי  1187את ציב-
אות הצלבנים במקום הנ״ל .והפרשן ה 
צבאי מר בנימין עמידרור מזהיר אותנו,
במאמריו ,כי כדבר הזה עומד לקרות
שנית אם מדינת ישראל תיפול בפח
סאדאת.
לידיעת הקורא :ב־ 3בספטמבר 1260
הביסו צבאות הממלוכים במגהיגותם של
השולטנים קרטרז ובייברס את ציבאות
המונגולים שפלשו לארצנו .המונגולים.
שכבשו את כל אסיה והתקדמו לעבר אי 
רופה היו — יחסית לזמננו — חזקים מכל
ציבאות ערב כיום ואפילו יבואו לעזרת
הערבים צבאות רוסיה וסין .כי המונגולים
כבשו את כל רוסיה ואת כל סין.

להלן  :מימנע ״עין ג׳לוד־צ״
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המטרה  1גירוש כוחות האוייב מאד
מת ארצנו הקדושה ,והגשמת ההבטחה
האלוהית לאברהם אבינו )ראה פסוקים
מתאימים בספר בראשית(.
ש ל ט א'  :ראש־הממשלה מודיע מעל
במת הכנסת כי הוא אופטימי) .חזרה
על ישיבת הכנסת מיום ד׳ — י״ח טבת
תשל״ח(.
שר־הביטחון מוסר לגנראל גאמסי על
תימרון־הג״א ארצי .תחת מסווה זה נאס 
פים כוחותינו ליד רצועת עזה ,ליד ״הקו
הירוק״ ,בעמק יזרעאל ,בגליל המיזרחי
ובגליל המערבי .בשלב זה אין צורך ב־
שיריון ובחיל־האוויר .לפי סימן מוסכם
)סירנה עולה ויורדת בכל היישובים ה 
עבריים( פורצים חיילינו ואוספים את כל
הערבים )רצוי גם הדרוזים( ,ומנקים את
ארצנו מכל העממים הזרים שאין להם
חלק ונחלה בארצנו הקדושה )ראה ספר
ברישית וגם נאומים בכנסת ביום רביעי
י״ח טבת ה׳ תשל״ח( .פעולה זו צריכה
להיות :מהירה ,קצרה ואלגנטית .אנחנו
בעד שלום ,אבל לא בכל מחיר!
ביצוע שלב זה של המיבצע בעת בהן
מתנהלות שיחות־השלום יביא לתדהמה
כללית בעולם .הצלחת שלב א׳ בטוחה
במאה אחוז .היא באה כהפתעה גמורה
למחאות ארה״ב לא נשעה .ראש־הממשלו,
ינאם נאום אופטימי לאחר ביצוע שלב א
ויודיע קבל עם ועולם כי לאור המצב
שנוצר ,היתה זאת מילחמת מגן )תשואות
מצד הקואליציה והאופוזיציה(.
ראש־הממשלה פונה בקריאה נרגשת
לנשיא סאדאת ומבטיח  :הכרה בזכות ה 
הגדרה העצמית של תושבי השטחים ה 
כבושים וכי תינתן להם האפשרות להקים
מדינה משלהם !
לברית־המועצות תובטח הראשות בוו 
עידת ז׳נווה ,וכן במיסגרת שלב ג׳ החזרת
הבסיסים בסומאליה!
אחרי שארצנו הקדושה נקייה
שלט
מאוייבינו ומאות שלומי־אמוני ישראל
התיישבו בערינו הקדושות שכם ,תירצה,
עיר יזרעאל )ג׳נין לשעבר( ,תל־כרמים
)תול־כרם לשעבר( ,חברון וכל השאר,
מודיע שר־הביטחון הישראלי לשר־הביט־
חון המצרי על כנס ותיקי מילחמה .במס 
ווה זה ייפתחו כל היר״מים ,חיל־האוויר
וחיל־הים .בשלב זה נכבוש את הגדה ה 
מזרחית ,סוריה עד הנהר הגדול הוא נהר
פרת ,ואת המצרים עד היאור.
של ט ו — '.כיבוש סעודיה )נפט!( ומסי 
רתה לארה״ב .כיבוש סומליה  .ומסירתה
לבריה״מ — כמובטח !
שלב ד׳ — ישראל יושב בטח בביתו.
איש תחת גפנו ותחת תאנתו .וכיתתו חר־
בותם לאיתים.
מר בנימין עמידרור ,אל תהיה,פסימי!
זהו השלום שלו ציפינו ולו חיכינו !
חיים מגרליח ,קיבוץ גן־שמואל
נ.ב .מאמר זה ,כמו שאר הנזאנירים ב־
סידרה ,הם על אחריותו של הכותב ביל־
בד ,ללא מורא וללא משוא־פנים,
העולם הזה 2109

