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נפלאה. שואה איזה (שו)אה,
 ״וראיי- המערבי העולם של עישקי־השעשועים עיתון

ה :ראשית בידיעה יצא טי׳/ א ו ש ה  העסק הפכה ״
 הידיעה את להמחיש וכדי השנה.״״ של ביותר הטוב

:נוספת ידיעה לידה הודפסה הזו החשובה הכלכלית
 כדי ׳ ה א ו ש ה , על מתחרות גרמניות רשתות ״שתי

לקנותה...״
 הרושם תחת כולו העולם היה זה לפידסום עד

 האמריקאים מן ממולחים אנשי״עסקים הם שהגרמנים
 יהיה הגרמני המארק סוף־סוף, מהיהודים. יותר ואפילו

ה הכל ואחרי האמריקאי, לדולאר בקרוב שווה א ו ש ה  
 האמריקאים ואילו גרמנים, ורכוש יצירה היתה אכן

ביהודים. לא באינדיאנים, התמחו
 השואה :העיסקה מכל מקופחים יצאו היהודים גם
 כלכלי כעסק בשואה עסקו הנאצים שואתם. היתה

 העור ; לחוד מויינו הזהב שיני התכשיטים, : דבר לכל
 לסבון הפכו השומן ואת לארנקים לבתי־החרושת נשלח

 השואה את האמריקאית הטלוויזיה עשתה עתה, —
 את גורפים האמריקאים ואילי־ההון סבון״ של ל״אופרה

לכיסם. רווחיה 1
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 של גולדמן הנחום היכן 1 היהודי הגניוס היכן
 פליטי היהודי העם לשרידי שילומים שידרוש ,1978 שנת

אמ ושחקנים במאים שמפיקים, ייתכן איך — השואה
 אחת בעצה ומפרסמים, סוכני-פירסום עם יחד ריקאים,

 ממציאי ואילו זהב יגרפו אנ״בי״סי, של המניות בעלי עם ^
במארקים מלא, בכסף לשלם יצטרכו הגרמנים, השואה, 1

ן להתפאר יציר־כפיהם עבור טובים,
120 : בהמית בהתפעלות כפיו חכך היהודי המימסד

ב עיניהם ונעצו ישבו העסקנים, אמרו גויים, מיליון
 לפרסם כדי דקות עשר מדי שהופסקו השואה, מראות

טו שימושים מצאו (הגרמנים שמפו־לשיער שמן־שיזוף,
ב נוחות והלוואות בשמפו) נחפפו שלא לשערות בים

 את גם מישצנה היהודית העסקונה למשבנתות. בנקים
מה איש :הגויים לאהדת האחרון כביטחון השואה
 התלהבות היתה אולי דעת־קהל. מישאל ערך לא עסקנים
 כיצד במו־עיניהם שראו משום גדולה, כה הצופים

 חוזרים השנה כל ז עליהם השנוא העם את משמידים
 כי (האורתודוכסים), ורבנינו מנהיגינו לנו ואומרים

 הטלוויזיונית השואה — בגויים״ נקמה ״לעשות עלינו
בנו. הגויים של ניקמתם היתה

 דאגו ויהודית ציונית יהודית, להסברה המומחים
לענ האלקטרונית, והמדיה העיתונים כתבי את לתדרך

הממשלה ראש של ״ביקורם :המיזרח״התיכון ייני
 יותר קל עתה יהיה דיין משה ושר־החוץ בגין מנחם
 ה״ניו־יורק פירסם בטלוויזיה,״ ה,שואה׳ הצגת בגלל

ה החלו במציאות הממשלתיים. הדוברים מפי פוסט״
 :אחרת דעה בעלי של מיכתבים גם מפרסמים עיתונים

 ליהודים כי סבר האמריקאים מהאזרחים גדול חלק
 בני-אדם מיליון 70 וכי השואה, על זכויות-יוצרים אין

השנייה. בטילחמת־העולם נרצחו
עצ היהודים על״ידי נמתחה יותר חמורה ביקורת

 ויזל, אלי הסופר התוכנית את כינה ״שמאטע,״ : מם
 על ולמחות לעיתונות לכתוב ממהרים אחרים כשרבים

 אנשי-עסקים בידי עם טבח שואת של הזול המיסחור
ה״שואה״ :בשלהם ההסברה מומחי אך ממולחים.

 והיא היהודי, העם של ברזל צאן מנכסי חלק היא
בגין ממשלת של וההתנחלות הכיבוש בשירות תעשה

 המערך- בממשלת מאיר גולדה של ה״פוגרום״ שעשה מה
מפ״ם־מפד״ל.

 היפכה השנייה מילחמת״העולם של השואה
 המכריע הקלף כשאת בגיו״שינדלר, במערך !)״שו״(אה
 מצניעים החופשי העולם של הקהל דעת על במערכה

יוציאו הקיצין, כל כשיכלו :האחורי בכיסם השנים
עולמי. לסיבוב ושם״ ״יד את

ם כ ל ם, א סי ג־ו־־יורק מ

חוח ״וששם שחם
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ל קריאה עכשיו״ !.שלו□ אנשי א
 המילואים, לקציני מיכתב שלחתי הפסח במוצאי

 שיובא זה, מיכתב עכשיו״. ״שלום תנועת/קבוצת יוזמי
 אי-אפשר לרגליהם. המושלכת כפפה הוא מייד, בשלמותו

מלאה. ובנכונות חפצה בנפש מיד, לאתגר ייענו שלא כלל
 לבירור זימון, מיכתב זהו הקוראים, שייווכחו כפי
 לצורכי עכשיו״. ה״שלום של הביטחוני״הצבאי ההיבט

 מלא אימוץ בן שיש הנחות־יסוד, הצעתי הזה הדיון
הכל והפתרונות המטרות העמדות, של מסוייג ובלתי
 מוקנים זה באופן ביותר. המרחיקיס״לכת היוניים ליים

ומוג מוסמכים פוליטיים ומיסגרת בסיס האמור לבירור
 הצבאי הדיון להתנהל יכול ועליהם בתוכם אשר דרים,

כנדרש. אוטונומי, באורח
 :הדיון גשוא את ממקדות גם הללו הנחות-היסוד

 בשטח שהגשמתם המוחשיים, הצבאיים הנתונים הגדרת
 וממילא — במעשה הנסיגה לביצוע ההכרחי התנאי היא

 רק אפילו או כזו, נסיגה לדרישת ההכרחי התנאי גם
לה. להסכמה

 ״שלום ליוזמי במכתבי הובאה לא נוספת הנחת-יסוד
 בם שאין מניח אני :מאליה מובנת היא אך עכשיו״,

 מפלה תנחל שישראל האפשרות את לקבל הנכון איש
 כאפשרות שהם, ותנאים נסיבות בכל ותיכבש, צבאית

נסבלת. רק אפילו או מוחרת,
 ולקהל הזה״ ״העולם למערכת בזאת פונה אני
ה ובמירצם יכולתם כמיטב ויסייעו, שיפעלו קוראיו,

ה הבירור של עריכתו את להבטיח האופייני, עצום
הקרובים. ובימים הזה, חשוב

:עכשיו״ ״שלום ליוזמי פנייתי והרי
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ו משמעות לבירור דיון, לאירגון פנייה :הנדון

).1949 (בגבולות ישראל הגנת על עכשיו״ ה״שלום השלכת
ה ויישומו אימוצו שאת השלום את בחנתי )1

 מנקודת־ראות ישראל, מממשלת תובעים אתם מיידיים
5 ה״הגנה״, (או הביטחון־הצבאי 0א£ £ £ ישר של )£

:שלהלן הנחות-יסוד ארבע סמך ועל אל,
שב ישראל היא מדובר, שבהגנתה ישראל •

 קו או שטח אף הירוק). (הקו 1949—1967 גבולות
 לנו. מטרה איננה הגנתם אלה, לגבולות שמעבר
ה לביטחון חיוניים הם אם רק נחשבים כאלה שטחים

 כמידת ורק הירוק, הקו וגבולות שיטחי של צבאי
חיוניותם.

בטו צבאית, מבחינה הם, ׳49 גבולות גם בעיקרון, •
 מוחלטת, שנסיגה לטענה יסוד אין לכן, ובני־הגנה. חים

ה שבכל משום עקרונית, פסולה ושומרון, ביהודה גם
 של היעילה ההגנה יכולת אובדן כביכול, תגרום, נסיבות
 עניינית להיעשות יכולה העקרונית הרשות אולם ישראל.

 הצבאיים הנתונים ישררו שבשטח בתנאי רק ומעשית,
המתאימים. המוחשיים

מבחינה ורצויה כדאית ׳49 לגבולות הנסיגה •

 כזו נסיגה הקודמת הנחת־היסוד שלפי כיוון פוליטית.
 הביטחונית־הצבאית הבחינה מן ומותרת אפשרית גם

 ם א איננה כבר המעשית השאלה הרי העקרונית,
ם רק אלא לסגת, ישראל ויכולה צריכה ה נ מ ת ה

 הביטחו־ התנאים ולענייננו, לנסיגתה הענייניים ם י א
ניים־הצבאיים.

 לבין הצבאיים והמסקנות הניתוח בין ההפרדה •
 נושא הכוללות. — הפוליטיות ההצעה או ההחלטה
 אשר מוגדר, תחום הוא הצבאי). הביטחון (או ה״הגנה״
 רק הם ובו לגביו הרלוואנטיים והקריטריונים הנתונים

 הפתרון או ההחלטה אבל הצבאיים־המיקצועיים. אלה
 בניתוח השימוש לכן, פוליטיים. תמיד והסופיים כוללים

 או ההחלטה לצורכי הביטחוניים־צבאיים, ובמסקנות
ב פוליטיים. שיקולים על-פי נקבע הכוללות, ההצעה
 גם — הצבאיות במסקנות פוליטי שימוש כל עיקרון,

 אבל לגיטימי. — המוחלטת דחייתן או מהן התעלמות
 הצעה או פתרון בעלי כל חייבים המיוחדות, בנסיבותינו

 באופן להגדיר עכשיו״), ״שלום (כמו פוליטיים־כוללים
 יוצרים, שהם הצבאי המצב נתוני את וברור מודגש

בעניינם. נעשה ולמה ומה והשלכותיהם, משמעותם את

וב- אלו הנחות-יסוד חייבנו ובמיוחד דווקא )2
ה הבטחונית-הצבאית המסקנה עימן, לגמרי הסכימנו

 ייצור אשר הצבאי המצב נתוני מניתוח העולה כללית
 היא אך סימפטית, איננה על-ידיכם הנדרש השלום
את מועיד הזה השלום :מאד וחד־משמעית ברורה
 צבאית עדיפות מול קיצונית צבאית לנחיתות ישראל
לאימפו ישראל את דנים אתם בכך מוחלטת. ערבית
 בר״השבה, שאינו ולאובדן, אבסולוטית צבאית טנציה

 כל יעילה. להגנה כושר ולקיים ליצור ישראל סיכויי של
ה בנתוני שתפרוץ כוללת ערבית-ישראלית מילחמה

ב וקבועה בלתי-נמנעת הסופית תוצאתה הזה, שלום
ל ומהירה טוטאלית צבאית מפלה :מראש וודאות
 מלא באורח מושמדים, המילחמה במהלך כאשר ישראל,

 הקו (שבגבולות היהודי הישוב ריכוזי מרבית חלקי, או
הירוק).

 ״הערכת״ אלא נדרשת אין האמור, הניתוח לשם )3
 טכנית שמבחינה ואלמנטרית, פשוטה צבאית מצב״
ש מהערכות-המצב יותר בעייתית או תבענית איננה

 נצרף אם ב-קק״ש. או 1 ב״בה״ד ותירגלתם למדתם
 שהדגשתם עובדה — קצינים שכולכם העובדה את לכך

 ותהודה מישקל אמינות, לכם הוקנו ושמכוחה כייחוד
 לאחרים, בניגוד לכם, עומדת אין — מהרגיל גדולים

ובחשיבותו. הצבאי העניו בקיום הבחנו״ ״לא טענת
 קפדנית בחינה ערכתם לא ולכן התרשלתם, אם

 משמעותם ושל עכשיו״ ב״שלום הצבאי המצב נתוני של
 הריכם — לציבור יצאתם בטרם זה, וכל — והשלכותיהם

 אבל כמותם. שאין ובקלות-דעת בחוסר-אחריות אשמים
נראה הנדרש, הניתוח את וערכתם התרשלתם לא אם

 שהוצג כפי עכשיו״, מ״שלום כי לקבוע, מקום שיש
 המוחזק האלמנט את וביודעין בכוונה העלמתם והובן,
שלום. בכל ביותר כחשוב הרוב על-ידי
 ביט- בירור — מיקרה ובכל — המיקרים בשני )4

 של ומיקצועי״אובייקטיווי מעמיק מקיף, חוני-צבאי
 הוא כאן), מענייני אינם היבטיו (שאר עכשיו״ ״שלום
השעה. צו בוודאי
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וסדריו. הבירור פרטי )5

 ״ההגנה״ לתחום אך־ורק כולו יוגבל הבירור •
0א3£( £ £ ה שייצור הצבאיים לנתונים כלומר, ;)£

הקריטר באמצעות ולניתוחם על״ידיכם, הנתבע שלום
 וחנקו־ המקובלים האובייקטיוויים המיקצועיים יונים
אוניברסאלית. טים

 ותמסרו ותכינו תקדימו הוויכוח צימצום לשם •
 הצבאי, המצב נתוני את יותר, מפורטת בצורה בכתב,

 (לא ניתן ואם ;עכשיו״ ״שלום ייצור שלהערכתם
 המסקנות ואת הללו הנתונים ניתוח את גם הכרחי),

 העולות כאן) מעיסקנו אינן האחרות ;בלבד (הצבאיות
ממנו.
 רק חל זה מונח כי נסכים צבאי״. ״נתון הגדרת •

 לצורכי ״הגורמיס״המשפיעים״ כאחד הנחשב נתון על
 השטח נתוני — דהיינו לחימה). (למיבצע ״הערכת־מצב״

 פי ועל ן האויב) ושל (שלנו ומרחב — והזמן והכוחות
 איגנו כוחותינו (דפ״א לאויב דרכי-פעולה-אפשריות אלה,

תוצרו). אלא הניתוח, לצורך ״נתון״
 לפי חבריכם, של מיספר מכל תורכב נציגותכם •

 הכללי התנאי ולבדי. בעצמי אופיע מצידי בחירתכם.
 הדברים בהשמעת שיווון על שיוקפד הוא, שאציב היחיד

 והפרעות התערבות ייווצרו ושלא ;הצדדים שני בין
 בלא בינינו, נסכם הטכניים הפרטים כל את חיצוניות.
ל״שופטים״. או למתווכים הזדקקות

 לשמש מיועד אינו זה בירור וחתום. כתוב סיכום •
 ואי- ההסכמות — הדיון עיקרי בעלמא. שיחת־טרקלין

 וגם הבירור מהלך תוך בכתב ייערכו — ההסכמות
 סיכום מעשה בשעת יוכן הללו העיקרים לפי יוקלטו.

 זה סיכום המשתתפים. על-ידי במקום וייחתם כתוב,
 שני והשקפות עמדות של מוסמך כמייצג מראש ייחשב

 החברים״, עם נוספים ב״דיונים התנייה בלא הצדדים,,
בכיוב׳. או התנועה״, מוסדות על-ידי ב״אישרור
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 אליכם שלי זו שפנייה ומצהיר, מודיע הריני )6

ש ובלא בלבד ביוזמתי פרטי, באופן על-ידי נעשית
 כלשהם. קבוצה או זרם גוף, בכסות, או בגלוי אייצג,

הודעתי לתמוך יכולות שלעיל ״הנחות-היסוד״ כי חושבני
זו.

מיידית. להיענות ממתין )7

ן מי י ר, בנ רו ד מי העל־ה ע
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