
לאמור: 1 בזה מצהיר אבנרי, אורי החתום־מטה, אני 4
מצ הצבאית השכלתי רב־טוראי. של דרגה בעל הנני
 קרביים, מפקדי־כיתות של (קורס מם־כפים בקורס טמצמת
 ובקריאת )1948 אוקטובר כפר־מנחם, ליד גיבעתי, הטיבת

ותורת־המילחמה. צבאית היסטוריה על ספרים מאות כמה
 צה״ל, של ראש־המטה־הכללי של תצהירו את קראתי
 העליון, בית־המישפט בתיק שהוגש איתן, רפאל רב־אלוף
 עתירתם ,390/79 בג״צ לצדק, גבוה כבית־מישפט בשיבתו

 ממשלת־ נגד ואחרים, דויקאת מוצטפה מוחמד עזת של
 יהודה איזור של הצבאי המפקד שר־הביטחון, ישראל,
 אדמות בעניין שכם, נפת של הצבאי והמפקד ושומרון

אלון־מורה.
 רב■ שד תצהירו על להשיב נועד זה תצהירי

 מי בל לרשות אותו מעמיד ואני איתן, אלון?
בו. להשתמש שמעוניין
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 ״בי- ששמו מיקצוע יש כי ההנחה בעצם כופר אני ^
 מסוגל בשמו אשר ״הנדסה״, או ״רפואה״ כמו טחון״, £

 אובייקטיבית מיקצועית חוות־דעת למסור כלשהו גנרל
 לאומית איסטראטגיה של פועל־יוצא שהם נושאים על

£ של (במובן 0 ז¥ מ ^ ך 5י
 קארל על־ידי שנוסח המושכל־הראשון על מסתמך אני

 חמילחמה), (על ¥0X1 £111£0£ בסיפרו פון־קלאוזביץ,
.1831 עד 1816 בשנים שנכתב

 פון־קדאוזכיץ רבע למסקנות, המוקדש בחלק
 המדיניות המשך אלא אינה המילחמה :לאמור

אחרים.״ כאמצעים
 ״רואים :כלהלן זה עיקרון הסביר הפרוסי הוגה־הדיעות

 מכשיר גם אלא בלבד, מדיני מעשה אינה שהמילחמה אנו
 באמצעים ויישומו מדיני מגע של המשך מובהק, פוליטי

 היא המילחמה המטרה, היא המדינית ההשקפה אחרים...
המטרה.״ את לכלול תמיד צריך והאמצעי האמצעי,

 :מונומנטלית יצירה כאותה אחר, וכמקום
התוכ השארת או גדול, צבאי מיבצע ״השארת

 טהורה צבאית לחוות־דעת כזה, דמיכצע נית
 שאין דבר זה הרי — טהורה צבאית ולהחלטה

להרשותו.״
 ״מיקצועית״, ביטחונית חוות־דעת כל אחרת: לשון

 מדינית מתפיסה נובעת שאינה האיסטראטגית, ברמה
ונטולת־ערך. חסרת־תוכן מטופשת, היא ברורה,

 על אלא ״ביטחוניים״, נתונים על אינו העיקרי הוויכוח
המדי המטרות על הסכמה שיש אחרי רק מדיניות. מטרות

 בדרג הצבאיות, הדרכים על בוויכוח כלשהו טעם יש ניות׳
 המטרות השגת את לשרת הבאות והטאקטי, האיסטראטגי

האלה.
אלמנטרי, כל-בך דבר מכין שאינו בכיר קצין

וב כלשהו, צבא של הבכיר בדרג מקומו אין
 לחוות• כלשהי ברצינות להתייחם אין וודאי
דעתו.

1■ 1■ 1■
 בחוות־הדעת הטמון הממשי הערך את להעריך בדי ־2
 מיקצועו מהות את להבין יש כלשהו, בכיר קצין של ,3
 פון- של היסודית התיאוריה מן הנובעת הק^ין, של

קלאוזביץ.
 של הטכניים הצדדים את הלומד טכנאי, הוא הקצין

 שבלעדיהם וחימוש, לוגיסטיקה טאקטיקה, של :הלחימה
 וכמה כמה אחת ועל צבאית, מערכה לערוך יכול אדם אין

 מחייב הדבר מתוחכמת. צבאית טכנולוגיה של בעידן
אחר. מיקצוע כל כמו ומיומנות, מומחיות
 בכושר-מנהיגות, הטוב המפקד מצטיין כך על נוסף

 המיל- של המיוחדים בתנאים אנשים להוביל לו המאפשר
הקרב״. ב״ערפל לפעול כדי הדרושה ובאינטואיציה חמה,

 מדיני חזון אוטומטית, לאדם, מעניקים אינם אלה כל
לאומיים. בעניינים הבנה או

 מבחינות, מבד מצטיין קצין להיות אדם יכול
 להבנת הנוגע בכד שונה תפיסה בעל ולהיות

הלאומיים. היעדים את הקובעים הנתונים
לכך. חותכות בדוגמות מלאה האנושית ההיסטוריה

 קיבלו שלא אנשים, של בדוגמות גם מלאה ההיסטוריה אך
 ה- בעיצוב שהצטיינו פורמלית, צבאית הכשרה מעולם

בהצ מילחמות על־כן, ושניהלו, הלאומית, איסטראטגיה
 צ׳רצ׳יל וינסטון את זה בהקשר להזכיר די כבירה. לחה

פוו־ביסמארק. אוטו את או
 עניינים על בכיר, קצין של ״הביטחונית״ חוות־דעתו

 של לחוות־דעתו שווה לאומית, איסטראטגיה של שבדרג
 יכול הוא עיר. של האדריכלות עיצוב על בכיר מהנדס
מומ של מנקודודהראייה לוויכוח, כלשהי תרומה לתרום
מזה. יותר לא אך — הטכנית חיותו

 המתעלים נדירים, גנרלים לאותם נוגעים הדברים אין
 הוגי־דיעות וההופכים מיקצועם, של הטכניקה לרמת מעל

 כמובן, היה, כזה הנוספים. כישוריהם בזכות מדינאים או
 היום של בישראל גם יש עצמו. פון־קלאוזביץ קארל

זו. הבנה להם לייחס שאפשר אלופים שניים־שלושה

 נדמה איתן, רפאל לרכ-אלוף הכבוד כל עם
 תבונות לו המייחם בישראל אדם שאין לי

כאלה.
 לטובה — חוות־דעתו כי לטעון מעז הריני משום־כך

 בתיק הנטוש לוויכוח רלוונטית אינה פשוט — יןרעה או
זח.
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 ההתנחלות לגבי הקובעת ה״ביטחונית״ התפיסה ן.

 מן כל-כולה נובעת וברצועת־עזה, בגדודהמערבית ?ד
האיסטראטגיה־הלאומית. של העליונים היעדים

 שלום השגת הוא העליון היעד כי נקבע אם למשל,
 במוקדם אלה שטחים החזרת תוך הפלסטיני, העם עם
 מכך נובעת הרי — אחרת או זו בצורה במאוחר, או

מסויימת. ביטחונית תפיסה
אלון- במו ישוב זו, ביטחונית תפיסה לפי

 לביטחון דבר תורם שאינו כילכד זה לא מורה,
 ביטחוני, מיטרד מהווה דהיפך, אלא ישראל,

ביטחונית. סכנה ואף
 הוא העליון הלאומי היעד כי נקבע זאת, לעומת אם,
 ולספח לצמיתות, וברצועת־עזה המערבית בגדה להחזיק

 נובעת הרי — למדינת־ישראל למעשה או להלכה אותן
לחלוטין. שונה ביטחונית תפיסה מכך

 חסר-מש- הוא איתן רכ-אדוף של התצהיר
 עיקרי את מלפרט נמנע שהוא מכיוון מעות,

 נגזרת פיהם עד אשר האיסטראטגיה-הדאומית,■
הביטחונית. תפיסתו

:הסברים שני רק להיות יכולים זו תמוהה להימנעות
 משמעות שאין מבין אינו כלל איתן שרב־אלוף או

 האיסטראטגיה־ פירוט בלי ביטחונית״ ״תפיסה לקביעת
 כי המסקנה מן מנוס אין ואז — אותה המנחה הלאומית

 המחזיק לאדם נאה שאינה יתרה, בפשטות לוקה האיש
רמטכ״ל) של הרמה במישרה

 מודע כאופן מתחמק איתן שרכ-אלוף או
 משמעות אין ואז — האלה היעדים את מלפרט

לתצהירו.
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 למשיבים דרוש היה איתן רב־אלוף של תצהירו -ן
 אמנת־ של )6( 49 סעיף על להתגבר כדי תיק, באותו 3

 את להעביר מדינה־כובשת על האוסר הרביעית, ז׳נווה
 ואיסורים זה, איסור הכבוש. לשטח שלה האוכלוסיה

 הצרכים על־ידי מוגבלים כבושים, לשטחים הנוגעים אחרים
הכובש. הצבא של הטהורים הצבאיים

 חדשים ישובים לשתול בהחלט אפור :בלומר
 להבטיח בדי הדרוש מעשה אך הכבוש. כאיזור

בני לו ולעזור הכובש, הצבא שד הביטחון את
מותר. המילחמה, הול

, במצב הוא המדובר י נ מ  המיל- נמשכת עוד כל ז
 כביכול, להבטיח, כדי זה סעיף לנצל אסור בהחלט חמה.

י הכובש של הביטחון את ר ח  שהרי המילחמה. א
של רמטכ״ל, וכל מתוכנה, כולה האמנה מתרוקנת אחרת,

 לו דרוש הכבוש השטח כי טוען היה צבא־כובש, כל
 מביא היה זה וצבאו. מדינתו ביטחון להבטחת לצמיתות

אבסורד. לכלל האמנה את
— השוטפת הביטחונית הבעייה על איפוא, מדובר,

 לעזור או ,האדיב של אפשרית התקפה פני לקדם איך
 עויינת פעולה למנוע איך או שלנו, אפשרית למיתקפה

הצבא. בעורף
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 תצהיר את מחדש לבחון כדאי אלה, שיקולים לאור ^
הרמטכ״ל. 0

 שתי בין טכני כוויכוח כולה הבעייה את מציג הוא
 איסטראטגיוד בשום תלויות שאנין צבאיות, תפיסות
 והשנייה ניידת, מילחמה גורסת האחת התפיסה לאומית.

מרחבית. הגנה כוללת
 ישובי את איתן רב־אלוף מעלה תפיסתו, להצדקת

 כי הרושם ומתקבל ,30וה־ 20ה־ משנות חומה־ומיגדל
דבר. מאז התחדש לא לדעתו

 מספקות איתן רכ-אלוף של קביעותיו ואכן,
ל להפליא ומתאימות אז של הצרכים כד את

.1513כ־נ) הישוב נתוני
 ששירתו כאלה, ישובים של ארוכה רשימה שפירט אחרי

 או לציין, מבלי — דורות שני לפני היישוב ביטחון את
 איתן רב־אלוף מזכיר — מאז השתנה שמשהו לרמוז, אף
 שעצרו בנגבה, וכלה בגוש־עציון החל תש״ח, ישובי את גם
על-ידם. שנכבשו או הערביים הצבאות את

 הנחותיו. את מפריכות אדה דוגמות דווקא
כוזבות. אדה הנחות היו ,1948כ־ כבר

 הקיבוץ, לאנשי הערצה מלא אני בנגבה, שלחם כמי
גבול. ידע שלא ולאומץ־ליבם האיתנה לעמידתם

נגבה. את הצילו אנשי־הקיבוץ לא אך
 גיבעתי, חטיבת של למילחמתה תודות ניצלה נגבה
 ההם), הימים של התנאים (לפי ניידת מילחמה שניהלה
 ושהדפה מסביב והמוצבים הכפרים את הרף ללא שתקפה

 עצמי אני אחרים. ובמוצבים בעיבדיס המצרי הצבא את
 וקרבות־מגן גיחות פעולות, עשרות בכמה השתתפתי

הגדולים. הימים באותם
 בכלל, שיריון לנו היה לא שבהם בימים קרה זה כל
 והלקוי המעט בשיריון להשתמש ידעו לא המצרים ואילו
 ובלתי- מעטים הצדדים, בשני היו, המטוסים בידיהם. שהיה

אפסית. היתה הקרבות מהלך על והשפעתם יעילים,
פו מילחמה לגבי אכה דוגמות על להסתמך
 טאג• של מאסות ינועו שכה כעתיד, טנציאלית

 של למועדון מתאים זה הרי — ומטוסים קים
 לא אך לגבורות, שהגיעו הייליפ-משוהררים

 הצבאות אחד על המופקד רמטכ״ל של לתצהיר
כעולם. כיותר המתוחכמים
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 של החשיבות את למעשה, פוסל, איתן רכ״אלוף ך•
 (פעולה־חבלנית־ בפח״ע למילחמה כמכשיר אלון־מורה /

 הבאה, במילחמה ממשי תפקיד ליישוב ומייעד עויינת),
המיזרחית. בחזית

 בצירי-התנועה לשלוט הוא היישוב תפקיד לדבריו,
 שבהם אלה, צירים להבטיח עליו שכם. לייד החיוניים

 למרות החזית. לקראת צה״ל של אוגדות־המילואים ינועו
 ״בעזרת בהם ישלוט הוא הכבישים, מן היישוב ריחוק

 לפעול היא המשימה ארוכים״. טווחים בעלי כלי־נשק
 כוחותינו ולעכב לחסום האוייב ינסה כלשהי בצורה ״אם

למשימתם.״ מלהגיע
 ינסה איך כיותר. תמוהים נראים הדברים

 את הנייח היישוב ימנע ואיך לחסום, האוייב
ץ החסימה

 אוז חצו שהם משמע למקום, הגיעו האוייב כוחות אם
 כלומר: לשכם. והגיעו צה״ל קווי את הבקיעו הירדן,
 חציית של בסדר־גודל לפחות כבירה, מיתקפה היתר.

 ב־ מתיישבים עשרות כמה האם ביום־הכיפורים. התעלה
ז כזה כוח יעצרו ומבוצר, נייח ביישוב אלון־מורה,

 ובראשם הסדירים, הכוחות בידי התפקיד יוטל לא האם
חיל-האוויר.

הסבירות. גבול את עובר הרעיון עצם
 של העיקרי הכוח על-ידי בוצעה לא החסימה ואם
 מונחת, כוח־קומנדו באמצעות — נניח — אלא האוייב,
 מדוע ז הנייח היישוב יועיל במה — מסתנן או מוצנח

 לטווח־הפעולה מחוץ הכבישים את העויין הכוח יחסום לא
החסימה? את נייח יישוב יפרוץ ואיך היישוב? של

 על עונה אינו איתן רב־אלוף של תצהירו
 עצם מיקרי. זה ואין — אדה פשוטות שאלות
 כולה, זו שבתפיסה הגיחוך את מבליטה הצגתן

הטאקטית. כרמה אף
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 אינו איתן רב־אלוף של תצהירו כי מאמין אני ס
 באיצטלה המתעטף פוליטי, אקט זהו צבאית. חווודדעת 0
צבאית. מיקצועיות של

 איסטרא■ שיקולים על-ידי מודרך הוא אין
ה אידיאולוגיים מניעים ידי על־ אלא טגיים,

 המאחדת השלמה, ארץ־ישראד של אידיאולוגיה
 יחד איתן, ורפאל שרון אריאל בגין, מנחם את
כהנא. מאיר וה״רב״ גוש-אמונים עם

לאידיאו להטיף כדי צה״ל במיסגרת שמשתמש מי
 ביטחון-המדינה. כלפי חמור חטא חוטא מסויימת, לוגיה

 זרע בו וזורע צה״ל, של (פוליטיזציה) למידון גורם הוא
נוראות. השלכות בעל להיות העלול ופילוג, ריב של

 ביטחונית, חוות-דעת זאת אין כדטום־בך,
אנטי-כיטחוני. מעשה אלא
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