
ת להציל !נהיר!1 א
 העיתונים בכל יום מדי הופיע תצלום ^

בעולם. החשובים 1 1
 תמיד אך אחר. תצלום פעם ככל

התצלום. אותו
 קודקוד. עד מכף־רגל חמושים חיילי־צה״ל,

מטולי־רימונים. נדלים. עודם. מרושתות. קסדות
אימתניים. אלימים. קשוחים.

 נערות, נערים, ילדות, ילדים, — ומולם
 לפעמים בלתי־חמושים. כולם זקנות. זקנים,
 לפעמים דגל. מניפים לפעמים אבנים. זורקים

וי. באות ידיים מרימים
 פלסטינים כד־וכך לתמונות: ומתחת

הישרא החיילים ביריות היום נהרגו
ליים.
 היו יותר עוד חשובים הכתובה. בעיתונות כך

בטלוויזיה. סירטי־החדשות
 חיילים בפועל. האלימות נראתה כאן

 בגאז אותם שוטפים ונערות. נערים על מסתערים
 אותם מכים אותם. תופסים בהם. יורים מדמיע.

 אותם. משפילים אותם. עוצרים מכות־רצח.
פצועים. כך־וכר הרוגים. כן־־וכו בהם. מתעללים

 אלה מתמונות קיבל בעולם הצופה
יימחה. שלא תת־הכרתי, רושם

 יורה ואכזרי, אלים קלגס הוא הישראלי החייל
 של קלגס בתים. מנפץ זקנים, מכה בילדים,

 קלגסי כמו צ׳ילה, קלגסי כמו מישטר־דיכוי,
דרום־אפריקה.

 מישטר־ של מכשיר קולוניאלי, גייס הוא צה״ל
אכזרי. כיבוש
 בדברי־ נאמר לא זה במאמרים. נכתב לא זה

 יש צורר. בכך אין קרייני־הטלוויזיה. של הליוויי
 בשפה דיברו האלה והתצלומים לתצלומים. שפה

המסתכל. של נפשו אל ישר מאוד, ברורה
שבוע. אחרי שבוע יום. אחרי יום

לגמרי. שונה דימוי לצה״ל היה עם
 של הלוחם הכוח ואמיץ. קטן צבא ^
ונחוש־החלטה. קטן עם

 מדינה רבים. מול מעטים גוליית. מול דויד
 שמנוי צבא להשמידה. הזוממים אויבים, מוקפת
שניה. שואה למנוע עימו וגמור

 ב־ שהביס הכוח בעל־תושיה. צבא יעיל. צבא
 שעות בכמה והגיע הגדול המצרי הצבא את 1956

 במיל־ העולם את שהדהים הכוח לתעלת־סואץ.
 צבאות שלושה היכה כאשר ששת״הימים, חמת
ימים. כמה תוך

 יום־ במילחמת פיה על הקערה את שהפך הכוח
 מתחתית ימים כמה תוך שזינק הכיפורים,

 המהמם. הניצחון מרומי אל התבוסה
אנטבה. של האפוס — ואחר־כד

 והרבה תצלומים, הרבה תצלומים. היו אז גם
 קצינים וגאים. חייכניים חיילים סירטי־טלוויזיה.

 העיתונים סכסיות. חיילות ומרשימים. צעירים
לפרסמם. שמחו

 הטוב הצבא זהו ספק: היה לא לאיש
כךנכתב. נאמר. כך בעולם, ביותר

 חייל הוא אם נשאל לחו״ל שהזדמן ישראלי כל
 בכבוד חש הוא בגאווה. כך על והצהיר בצה״ל,
 במילחמה היה כי סיפר כאשר הכל, לו שרחשו
ההוא. בקרב שהשתתף ההיא,
 דאגה לחו״ל שהגיעה ישראלית אמנית כל

במדים. ולהצטלם צבאי, עבר לעצמה לפברק
 ■ ■ ■ *לאעוד

 במידה נהרסה בעולם צה״ל של תדמית ^
במילחמת־הלבנון. רבה 1 1

 בנשים המלאה עיר־בירה על מצור המטיל צבא
 בתי־אזרחים, ולילה יומם המפציץ ובילדים,
 צבא — במחנות־פליטים טבח לערוך המרשה

 של והאמיץ הקטן הצבא מתדמית מאוד רחוק כזה
ששת־הימים. מילחמת
 היתה מילחמת־הלבנון — זאת ובכל

 — בצבאות לחם צה״ל מילחמה. עדיין
אש״ך. של הצבא הסורי, הצבא
 הזדעזע והעולם אכזרית, מילחמה היתה זאת
 היה צה״ל לתדמית הנזק תצלומי־החורבן. למראה

קטלני. לא אך קשה,
עתה. כן לא

 צבא ובילתת, בילדים הלוחם צבא
שנ כפי חסרי־מגך, ב״אזרחים היורה

ארצות■ של הרישמיות בהודעות אמר

 צבא אחרות, מדינות ועשרות הברית
 ומושפלת מיואשת באוכלוסיה הרודה

 עוד נראה אינו כזה צבא — עד־עפר
כצבא־קלגסים. אלא ככוח־מגן,

 של בתודעתם נגרם הוא בלתי־הפיך. נזק זהו
 פעם בכל מחדש יצוף הוא מאות־מיליונים.

 של במיקרה למשל, וצבאה. ישראל על שישמעו
ערבית. ומדינה ישראל בין מילחמה

 העולם כל דויד. את אוהב העולם כל
 צה״ל מופיע עכשיו גוליית. את שונא

גוליית. בדמות
■ ■ ■

 בעיני צה״ל תדמית על נדבר מדוע
 צה״ל תדמית על נדבר לא מדוע העולם?1\

עצמנו? בעיני
 לא האלה. התצלומים את רואה עם־ישראל גם

 בישראל, עצמית צנזורה יש כי התצלומים, כל את
 אינו בישראל שנראה מה כפוייה. צנזורה וגם

בחו״ל. שנראה מה בדיוק
בזה. גם די אך

 להתייחם יכול מאיתנו מישהו האם
 התצלומים כל אחרי צה״ל, אל היום

אתמול? אליו שהתייחס כפי האלה,
 זאת בכל קהה־חושים. גס־לב, להיות אדם יכול
 ירצה אם — האלה התצלומים על־ידי יושפע

בצלם. שנברא הוא, בן־אדם אכן אם לא. אם בכך,
 עינינו לנגד עלתה צה״ל, על כשחשבנו בעבר,

חשו אמיצים, חיילים של תמונתם אוטומאטית
 באוויר, צונחים בשמיים, צוהלים בצריח, פים

 חובתם את עושים הכדורים. מטר מול רצים
בשבילנו. הקשה.

ההם. הזיכרונות את מוחקים החדשים המראות
 ואמהו־ המחר. חיילי אותם רואים

 כדי הארץ, מן יירדו מהם כמה תיהם.
כך? להראות שלא

 מדוע ורגשות? תדמית על נדבר מדוע ד
עצמו? הצבא של טיבו על נדבר לא

 ביקורת ולד עימנואל השמיע באחרונה
 לבטא העז הוא צה״ל. על מחרידה מיקצועית

 שחלה בסתר־ליבם: רבים חושבים אשר את בגלוי
 צה״ל, של הצבאית ברמתו איומה הידרדרות

 הטכנית, ברמה הקצונה, ברמת המישמעת, ברמת
המוראל. ברמת המוטיווציה, ברמת

עלוב. ראש קטן. ראש
 תהליך יימשך שאם טוען הוא חמס. זועק ולד

 התנופה במלוא כעת נמשך הוא ולדבריו — זה
 מסוגל צה״ל יהיה לא שנים כמה בעוד הרי —
מדינת־ישראל. על להגן עוד

 הדברים על פנימיים. תהליכים על מדבר ולד
 כשל הדימיון, כשל במילחמת־הלבנון. שהתגלו
הפיקוד. כשל הביצוע, כשל התיכנון,
 העובדה על עמד לא שוולד מוזר

 הפך שבהן בשנים קרה שזה הפשוטה
 באוכלו־ המחזיק לצבא־כיבוש, צה״ל

 המקיים כבושים, בשטחים גדולה פיה
 מאות יום מדי הממלא צבאי, מימשל

 בתנאים ושליטה שיטור של תפקידים
קולוניאליים.

■ ■ ■
ל אינו קולוניאלי בא *ץ ו כ ת י ו י ה  ל

 שכה הדבר מוזר מאליו. מובן זה טוב. צבא ■1
דעתם. את כך על נתנו אצלנו מעטים
 למילחמה המתאמן צה׳׳ל — צה״ל שני אין
 נפשו את לחרף המוכן להסתער, האמור הבאה,

 חדורי־ מפקדים המגדל המולדת, על להגן כדי
 — גבוהה מיקצועית מיומנות ובעלי ערכים
 אוכלוסיה מול שיסור בתפקידי העוסק וצה״ל

 במאות ידיו את ללכלך המוכן ושוטמת, מדוכאת
 קולוניאליים שליטים המגדל מטונפות, מטלות

 בילדים. היורה וציניים, שחצניים
אחד. צבא זהו

 בצריח חשוף לעמוד האמור החי״ר, מפקד
 שנערים בגדה, עיר של והמושל ״אחרי!״, ולצעוק

בשל והמתבונן נעליו את מצחצחים ״מקומיים״
 בחצר עצורים בנערים המתעללים בחייליו ווה

 אותם את לובשים שניהם — שלו המיתקן
 שניהם הסמלים, אותם את עונדים שניהם המדים,
 על מתחרים שניהם הקורסים, אותם את עוברים

התקנים. אותם

והחייל?
 ברחובות בנערים להתעלל האמור החייל

 קשי־יום קשישים פועלים להשפיל חברון,
 לנהל פלאחים, של לבתים לפרוץ במחסום־ארז,

 את רואה הוא האם — 2צאר־1א מחנה־הריכוז את
 גיבעת־התחמושת? על שהסתער אביו, כמו עצמו
 ואם לשירים? נושא וישמש במעשיו גאה הוא האם
 כדי הדרושה המוטיווציה לו יש האם — לא

מנגד? חייו את להשליך
 הנח״לאים נפילת בין קשר אין האם
 משער השומר ובריחת בלא־קרב בשבי
ש התפקידים ובין — ״גיבור״ מחנה
 ב״שט־ כשוטרי-דיכוי כן לפני מילאו
חים״?

 נתעכב אל אך עצום. הוא הפסיכולוגי נזק ^
כולו. הצבא מהות על נחשוב עליו. רק 1 1

 מעמיקי־ המצביאים אחד דה־גול, שארל
 להסתלק שעליו הבין ,20ה־ המאה של המחשבה

הצרפתי. הצבא את להציל כדי מאלג׳יריה
 ברצח זמנית בו לעסוק יכול צכא אין
 מעבר־ מתמרדים אזרחים של המוני

 כוח• ובבניין ,19ה־ המאה נוסח לים,
.20ה־ המאה סוף של גרעיני מחץ
 הקצינים את בעלי־מחשבה. מצביאים אין לנו

 על למנות אפשר בצה״ל האינטלקטואליים
 אין אבל אחת). יד אומרים: הידיים(ויש אצבעות

 להבין כדי אינטלקטואלי ענק להיות צריך אדם
 במ־ המחזיקה עכורה, קולוניאלית שמישטרה

 אינה מיידי־אבנים, ילדים וההורגת חנות־ריכוז
 אולטרא־מודרני, טכנולוגי צבא להיות יכולה

 של המדעי שדה־הקרב למען ״חלופות" המפתח
 מפקד, של אחר טיפוס מגדלת מישטרה מחר.

 חיילים מחנכת אחרת, בצורה משאביה את מקצה
אחרים.
ביחד. הילד לא פשוט זה

אחר טיפוס מחייב מחר של המיקצועי הצבא

 לוחם, של אחר סוג אחרת, אנושית רמה קצין, של
אחר. פיקוד אחר, מוראל אחרת, מוטיווציה

 מוסר גם מלא: בפה זאת נאמר כן,
ן ן ן אחר.

 תיפקודי בכל ניכר הצבאות שני בין הבדל ך*
הצבא. 1 1

 עיתונאים על־ידי נשאלים היינו כאשר פעם,
 היינו דובר־צה״ל, להודעות להאמין אם זרים

 כלי־התיקשורת כל עצומות!״ ״בעיניים עונים:
 כאמת צה״ל הודעות את מקבלים היו בעולם

אחריה. להרהר שאין לאמיתה,
 בישראל אחד זר עיתונאי כיום יש אם מסופקני

 הידועים עיתונים גם צה״ל. להודעות המאמין
 צה״ל, להודעות עתה, מוסיפים כשוחרי־ישראל

 שאין לקורא לרמוז שבאה הערה שיגרה, בדרך
נוסף. אישור בלא לדברים להאמין
 על היומי לסיפור ויאמין פתי מי

 את להציל כדי להרוג שנאלצו חיילים
חייהם?
 ישראלים,״ של עדויות ושמענו קראנו כולנו

 נערים קר בדם הרגו שחיילים בשעה שנכחו
 חייל כי קבע ישראלי ״בית־מישפט״ ערביים.

 ״אוטומטיזם", מתוך פועל קשיש אזרח הרוצח
עליו. שליטה לו שאין

 שעמד קרבי, חייל כל האומנם?
 יבוז מאלה, אלןש פי חמורים במצבים

 אלה, פחדניים לרוצחים הלב בעומק
לובשים. שהם המדים את המכתימים

 הוא כאשר גם האש, את לנצור יודע קרבי חייל
 זה הרי הפקודה. זו אם חמורה, בסכנת־חיים נתון
בתנאי־קרב. הצבאית המישמעת מעיקרי אחר

 כאשר םכנת-חיים? כאן היתה והיכן
 מאות, ונפצעים פלסטינים, 22 נהרגים
 אמיתי פצוע אך אין החיילים ובקרב
 סכנת- שהיתה יאמין מי — אחד
)6 ד1בענו (המשך חיים?

^וובנו־י או״וריי את7נ




