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ההיסטוריה של פרוסיה ,כמו זו של ישראל,
התחילה בטראומה .הגרמנים ,שהביאו על ה 
יהודים שואה נוראה ,היו בעצמם קורבן של
שואה ,שלוש מאות שנים לפני כן.
זה היה במילחמת-שלושים־השנה ) 48־ .( 1618גרמניה
המפולגת וחסרת־האונים הפכה שדה־הקרב לכל הצבאות
האירופיים שחדרו אליה מארבעת הכיוונים ,הרגו ,הרסו.
שרפו ובזזו .כאשר הסתיים הטבח ,נותרו בגרמניה
ארבעה מיליוני נפש ,לעומת  12מיליון בראשית המילחמה.
שני שלישי העם ניספו ,ערים וכפרים ללא־ספור נהרסו,
רבים מהם יותר מפעם אחת .הארץ התרוששה ,שארית־
הפליטה הגרמנית היתד ,מוכת הלם ,שממנו לא התאוששה
לגמרי עד היום.

היהודים הסיקו סן השואה שלהם את ה 
לקח ״לעולם לא עוד!״ הם משתוקקים מאז
לביטחון סוהלט ,בכל מחיר .הגרמנים הסיקו
סן השואה שלהם מסקנות דומות.
גרמניה נמצאת בלב אירופה .היא היתד ,מוקכת
אויבים פוטנציאליים — צרפתים ורוסים ,בריטים ופול 
נים .אין הרים גבוהים ,אין ים או מידבר ,אין מחסום
של נהרות אדירים המגנים על השפלה הגרמנית הגדולה.
הגרמנים — ובראשם הפרוסים — החליטו להקים
מחסום מלאכותי ,שיבוא במקום המידברים ,הימים ,ההרים
והנהרות .זה היה הצבא .לא סתם צבא קטן של שכירים,
כסו המדינות השכנות ,אלא צבא אדיר ,שהעם כולו
יתגאה בו ויקח בו חלק ,צבא שיגלם את האידיאל הלאומי,
שכל גרמני י ב ץ כי הוא הערובה היחידה לקיום הלאומי.
היתה זאת תגובה טיבעית ,וסבירה מאוד .אולם ממיל־
חמה למילחמה ,ממשבר למשבר ,התפתח הצבא הפרוסי
וחדל מלהיות מכשיר להבטחת הקיום הלאומי .הוא היה
למרכז המדינה ,ולעיתים נדמה שהוא בא במקום המדינה.
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לפולין ולרוסיה ,עד שמלך שוודי אחד ,קארל ת־,12
מצביא מחונן ונערץ ,הגיע ברגל לאיסטנבול — אחרי
שצבאו הובס בפולטאווה שבאוקראינה .הרחק מארצו.

כאשר שאל השנה חייל ישראל כלבנון
בנימה לגלגנית את אריאל שרון אם ייעצר
לפני תורכיה ,הוא לא הגזים.
השיגעון הצבאי של שוודיה נמוג ,בסופו של דבר,
אחרי שהתיש את המדינה .שוודיה שילמה מחיר יקר
עבור התהילה .מאז היא מסתפקת במעמדה כמדינה
קטנה וניטרלית ,בעוד שאויבותיה משכבר הימים הפכו
מעצמות עולמיות.
הדוגמה השוודית מתאימה לישראל יותר מאשר
הדוגמה הגרמנית ביגלל ממדיה .המיליטריזם הגרמני
ד״דע לשיאו כאשר מנתה גרמניה כ־ 80מיליון נפש,
ונהנתה מתשתית כלכלית אדירה ותעשייה פורחת.
המיליטריזם השוודי היה בשיאו כאשר מנתה האוכלוסיה
השוודית כמיליון וחצי נפש .לא היה כל יחס בין
התשתית הלאומית ו ב ץ המאמץ הצבאי.

מכהונה כלכלית ,עומד המיליטריזם היש
ראלי על כרעי־תרנגולת .הוא תלוי כל־כולו
כחסדיה של מדינה זרה ,ועל כן אינו יכול
להיות ,כסופו של חשכון ,אלא קכלךמישנה
של אינטרסים זרים.
המשק הישראלי ,המייצר את המרכבה ,הטנק הטוב
ביותר או השני בטיבו בעולם )אחרי מתחרהו הסובייטי(,
אינו יכול לעמוד לאורך־ימים במעמסה זו ,כשם שג שר
של קורות־עץ אינו יכול לשאת במישקל המרכבה.
אולם שיקולים מסוג זה מעולם לא הרתיעו בעוד
מועד מדינה ,שיצאה לדרך המיליטריזם .בטווח הקרוב,
מסוגל הצבא תמיד לפתור את הבעיות ,לאחד את
הציבור ,להעלים בעיות פנימיות של עוני וקיפוח ,להשיג
שווקים וכוח-עבודה ,ליצור תמונה כתבת של פריחה
כלכלית• הצבא הוא מכשיר רב־תכליתי.

את הגכול במטולה ,בהפעילו צכא אדיר כדי
לפתור כעייה לאומית שאין לה פיתרון כ
אמצעים צבאיים ,כימעם ולא ניתן לעצירה.
בראשית תשמ״ב שימש הצבא לדיכוי ההתנגדות
בשטחים הכבושים ולהפיכת שטחים אלה לזירת־התנחלות
יהודית .הוא שוגר לבצע את סיפוח הגולן הלכה למעשה —
על-ידי דיכוי ההתנגדות של ארבעה כפרים דרחיים.
בסוף השנה שימש הצבא לשבירת תשתית אש״ף
בלבנון ,כדי לאפשר את סיפוח הגדה המערבית ורצועת־
עזה .הוא שימש גם כדי לכפות סדר פוליטי הדש על
לבנון ,וכדי להוציא מלבנון את הסורים ,שהגיעו לשם
לפני שש שנים בעזרת צה״ל.
מכאן והלאה האפשרויות הן כימעט בלתי-מוגבלות.
אפשר להשתמש בצה״ל כדי לשנות את המישטר הסורי
ולצרף ארץ זו לתחום האמריקאי■ .או כדי לכפות מי שטר
חדש על ירדן ,או כדי להפכה ,סוף־סוף ,ל״ארץ־י שראל
המיזרחית״ .אפשר להשתמש בו כדי להסדיר את בעיית
הכורדים בעיראק ,או כדי להילחם בטרור בלוב ובתימן.
מה שנראה כמטורף בשנה אחת ,הופך לסביר בהחלט
בשנה הבאה ,כאשר המכונה הצבאית משתכללת ,החלל
הריק מסביב מתרוקן עוד יותר והתודעה הלאומית
הולכת ומשתבשת ,בהשפעת הסם המשכר של הניצחץ
הצבאי.

אלא שזהו תמיד ניצחון למראית־עין .כל
ניצחון צבאי ,שהוא צכאי כילכד ,הופך כ
הכרח ניצחוךפירהוס ,כניצחונו של מלך אפי•
רום לפני  00דורות ,שניצח את הרומאים
כקרב רב־קורכנות וקרא  :״עוד ניצחון כזה,
ואבדתי ! ״
יש לכך סיבה מעשית ,הטמונה בעצם מהותו של
המיליטריזם ,והמסבירה את־ אי־יכולתו של המיליטריסט
להפסיק בעוד מועד במסע־ניצחונותיו.
המילחמה היא ,מטבע מהותה ,המשך המדיניות באמ 
צעים אחרים .משום־כך ,כל ניצ חון צבאי גרידא הוא
אשליה .כל ניצחון אמיתי במילחמה הוא ניצחון מדיני —
הצלחת המדיניות אשר אותה באה המילחמה לשרת.

״

הצבא הפך אליל ,והעם כולו סגד לו .מ שד
הריס ופילוסופים ,מדינאים וכוהני־־דת ,סופרים
ומחנכים ,הקדישו את חייהם לטיפוח הפולהן
של המדינה והצבא.

יכולה מדינה ינחול ניצחון צכאי מזהיר,
ולהפסיד כמילהמה .יכולה מדינה לנחול תבד
פות ככל הקרכות ,ולנצח כמילחמה — אם
׳־־
היא משיגה את יעדיה המדיניים.

גיאורג וילהלם הגל .הפילוסוף הגרמני החביב כל־כך
על שלמה אבינרי ,היונה המפא״יית שהטיפה לכיבוש
ביירות המערבית בדם ואש ,הציג את המדינה כערך
עליון ,שכל אדם חייב לשרת אותו• דורות של אנשי־רוח
גרמניים עשו כמוהו .פיתגם גרמני עתיק אומר ״החייל
הוא האיש הטוב ביותר במדינה״ — ובמשך עשרה דורות
האמין בכך כל אדם גרמני מקרב לב.
הלמוט פון־םולטקה ,המצביא הגרמני הגדול ששמו
הוזכר השנה בישראל בקשר עם פרשת אלי גבע ,מפני
שהתנגד בשעתו להפגזת פאריס ,כתב על המילחמה :
״השלום הניצחי הוא חלום ,ואף לא חלום יפה .המילחמה
היא חלק מן הסדר שקבע אלוהים לעולם .בה מתפתחות
המידות הטובות ביותר של האדם — אומץ־הלב וההס 
תפקות במועט ,הנאמנות לחובה והנכונות להקרבה
עצמית ,תוך חירוף הנפש .לולא המילחמה ,היה העולם
שוקע בביצת החומרנות.״

נפוליון בונאפארם נחל סידרה מהממת של ניצחונות
צבאיים ,והפסיד במילחמה .ואחרי שנפוליון הרס את
צרפת והביא לכיבושה בי די אויביה ,הפך טאליראן,
באמצעות
נציג צרפת המובסת ,את המפלה לניצחון,
תימרונים דיפלומטיים גאוניים.
כי בניגוד לאמונתו העמוקה של המיליטריסס ,הכוח
אינו עונה על הכל .לכל היותר יכול השימוש בכוח
לשרת השגת יעדים מדיניים ,כאשר הוא מופעל בתבונה
ובמידה .אך דווקא לכך איו המיליטריסט מסוגל .הוא
פועל על סי הפיתגם הישראלי החדש :״מה שלא הולך
בכוח ,הולך ביו תר כו ח!״
שחקן־הרולטה יכול ,לכאורה ,לקום בכל רגע מהשולחן
הירוק ,להסיר את אסימוניו בכסף ,לצאת ברכוש ג ח ל
ואולי לייסד עסק משגשג .אבל אין הוא מסוגל לכך.
עוד פחות מסוגל לכך המיליטריסט .משום כך יוצר
ניצחון אחד את הצורך במילחמה הבאה .מילחמה גוררת
מילחמה ,ניצחון גורד ניצחון ,עד אשר מתגבשים ומת-
לכדים לבסוף הכוחות הנגדיים ,מתוך צורך גס של
הגנה עצמית ,ושמים קץ למסע-הניצחונות.

מולטקה וחבריו עיצכו מכשיר עילאי —
הצבא הגרמני המודרני .הוא היה כה יעיל,
כה חזק ותכליתי ,עד שאי־אפשד היה לעמוד
כפני הפיתוי להשתמש כו לפיתרון כל הבעיות
החיצוניות והפנימיות שגרמניה נתקלה כהן.
הצבא הזה הוליד את הרייך הגרמני השני של אוטו
פון־ביסמארק ,וגם את הרייך השלישי של אדולף היטלר.
מדור לדור גדל השיגעון הצבאי הגרמני ,עד שהפך
לא רק לתעשיה העיקרית של גרמניה ,אלא גם לפורקן
העיקרי של המרץ הגרמני .התשוקה הטיבעית לביטחון
הגיעה לממדים של מיליטריזם דורסני ,שביקש להטיל
על אירופה ,ולאחר מכן על העולם כולו ,את ההגמוניה
הגרמנית.
הגרמנים מילאו תפקיד חשוב בתהליך שהביא למיל־
חמת־העולם הראשונה ,הנוראה ,והס לבדם גרמו למילחמח־
העולם השניה ,הנוראה שיבעתיים.
קו י שר מוביל מן הנסיך הגדול ,שהקים את הצבא
הפרוסי אחרי מילחמת־שלושים השנה ,דרך פרידריך
הגדול וביסמארק ,אל אדולף היטלר .אי-אפשר היה לעצור
את התהליך ,עד הטירוף הסופי.

השואה הגרמנית הולידה כעכור  300שנים
את השואה היהודית .והשואה היהודית הו
רידה ,תוך זמן קצר ,את השואה הפלסטינית.

• שזוריח הדרומית
ך* תהליך הגרמני יכול לשמש אזהרה למדינת־
ישראל .אך יש אזהרה טובה עוד יו תר לישראל
דווקא :ההיסטוריה של שוודיה.
אחד הצבאות שלחמו על אדמת גרמניה במילחמת־
שלושים־השגים ,ושתרמו את תרומתם לשואה הגרמנית,
היה הצבא השוודי ,שהיה אז בשיא תהילתו .במשך 200
שנים הילכו השוודים אימים על אירופה ,והיו המעצמה
הצבאית הגדולה ביותר בצפונה.
גם המיליטריזם השוודי נולד על ברכי ההכרח .שוודיה
הקטנה והעניה נפלה קורבן להתקפות של שכניה ,מכל
העברים  :הדנים ,הנורווגים ,ואף הפינים .אחרי שסבלו
מפלישות רבות לשיטחם ,לא היה לשוודים מנוס מיצירת
מכשיר צבאי יעיל ,שיוכל להגן על המולדת.
הם עשו זאת בכי שרון רב ,ובהדרגה השתכלל הצבא
השוודי עד כי הפך הטוב ביו תר בעולם• מלכי שוודיה
לא יכלו לעמוד בפני הפיתוי להשתמש בו ,ויצאו לסידרה
של הרפתקות ששוב לא היה להם קשר עם הצורך
הקיומי שהוליד צבא זה .הם פלשו לדנמארק ולגרמניה,

יי

!

כך קרה לצלכנים על אדמת ארץ־ישראד.
כך קרה לצרפתים ,לגרמנים ,ליפאנים ,ולעמים
רכים אחרים כהיסטוריה ,שנפלו קורבן לסם
המיליטריסטי.

ס יהודה סצנאית
משואה ר ש 1אה  :מ׳ל ח מוז  30ד.ע11י□ *
רק דכר אחד אין אה צכא מסוג זה יכול
לעשות  :לעצור.

 #ניצחונות גיוהוס
^ י דדטישדון ה&יליטרישטי דלמד.

ל שיכרון של

~ שחקן־הרולטה.
ההימור הצבאי דומה לכל הימור אחר :הוא ניזון
מעצמו .כאשר המהמר ליד שולחן־הרולטה מרוויח ,הוא
אינו יכול להפסיק .הוא מוכרח להמר עוד פעם אחת,
ושוב עוד פעם אחת .וכאשר הוא מפסיד ,אינו יכול
להפסיק על אחת כמה וכמה .כך נגזר על המדינה
המיליטריסטית ללכת עד הסוף המר ,שהוא תמיד אסון.
כמו סופו של שחקדהרולטה•
נפוליון לא היה מסוגל להפסיק ,עד שהגיע למוסקווה
הבוערת .וגם אז נגזר עליו להמשיך עד לרגע האחרון
ממש ,בכפר ששמו ווטרלו .קארל ה־ 12לא הפסיק ,גם
אחרי שהובס וברח לתורכיה .היטלר לא היה מסוגל
להפסיק ,כאשר מרבית אירופה כבר היתה מוטלת לרג 
ליו .זוהי הקללה הרובצת על כל מדינה המתמכרת לסם
הזה ,שאין גמ-לה ממנו.

אריאל שרון הוא התגלמות הנארקומן ה
מיליטריסטי .התהליך שכד פתח כאשר הצה
׳
גמורה

המצור עד
של העיר.

העיר

מ אגדבורג,

שהסתיים

ב הוי ס ה

^ ילחמת־הלכנץ היא המילחמה השישית בתולדות
• • ישראל .בכולן השיגה ישראל ניצחונות צבאיים מום־
לגים — וכל אחת מהן זרעה את הזרע למילחמה הבאה,
הבלתי־נמנעת.
מילחמת־העצמאות ,הארוכה והאכזרית מכולם ,החלה
כמילחמת־קיום .הסיסמה ״אין ברירה״ היתה אמיתית
ומיידית .העם הפלסטיני ,ולאחר מכן גם המדינות הער 
ביות השכנות ,רצו למנוע בכוח את הקמתה של מדינה
יהודית .אך במהלך המילחמה ,ככל שגבר כוחו של צה״ל
החדש ,השתנתה תמונת המילחמה .ישראל כבשה שטחים
ומאות אלפי ערבים ברחו וגור שו משטחים אלה.

כאשר הסתיימה המילחמה יכלה ישראל
להגיע לשלום עם העולם הערבי — אילו
היתה סוכנה לפתור את כעיית הפליטים,
ולהחזיר לפחות חלק מהם לתחומי המדינה.
אבל דויד בן־גוריון ,שרצה במדינה יהודית ה ר
מוגנית ,לא היה מוכן לכך .כך הוקרב השלום על מיזבח
של עיקרון ,שהופר ע ל־י ח יור שי ב ך גו ריון אחרי מילחמת
ששת־הימים.
מ״לחמוחהעצמאות ,אשר יכלה להסתיים בניצחון
אמיתי אילו קם השלום ,הסתיימה בשביתת־נשק רופפת,
שהפכה את הניצחון הצבאי למפלה פוליטית .העולם
הערבי החרים את ישראל ,בן־גוריון חשש שפא מצריים
מתעצמת מדי ,והוא החליט לפתור את הבעייה באמצעים
צבאיים ,בהזדמנות הראשונה.
מילחמת־סיני של  1956הסתיימה בניצחון צבאי ,ש 
הימם את העולם .במכה אחת הגיע צה״ל לקירבת תעלת־
סואץ — הישג שהיה משול אז לכיבוש הירח.

אך התוצאה המרדנית היתה הרסנית .על•
ידי הצטרפותה למילחמה קולוניאלית של ברי־
טניה וצרפת ,הכריזה ישראל בי היא עומדת
לשירות האימפריאליזם המערכי.
היא הפכה

אוייבת

אוטומטית

של

העולם

השלישי
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