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? צה עד כיום מפקד מ׳ הטוראים אחרון אלא הרמטכ״ל, לא ל

בטלוויזיה. זאת ראה ישראל ם ¥ ך
וייראו. יראו למען ברצועת־עזה. ערבי בית הרס דחפור
קרס. הגג קיר. עוד נפל. קיר ביעילות. בשיטתיות, עבד הדחפור

 הקצין את כתב־הטלוויזיה ריאיין ההורס, הדחפור רקע על
י׳. אלוף־מישנה האחראי,

 כמה היו מסביבו בסיפוק. חייך י׳ אלוף־מישנה
פה. בכל צחקו הם וגם קשישים, חיילים

 על בטלוויזיה, קציני־צה״ל של כדרכם דיבר, י׳ אלוף־מישנה
או־טו־טו. האינתיפאדה ושבירת הניצחון,

 היה המקום השכנים. הציצו ולגדרות, לחומות מעל מסביב,
 פניהם מאחורי מתרחש מה לנחש היה אפשר בעוצר. נתון

החתומות.
 עליו היה זמן. הרבה לו היה לא סליחה. ביקש י׳ אלוף־מישנה

 עליזה בנימה בתים. ארבעה או שלושה עוד היום באותו להרוס
 של האחרונים השרידים את דורס שהדחפור בעוד הראיון, את סיים

הבית.
 זה. קטע ראו העולם, המוני גם ואולי ישראל, המוני

 עובד, הדחפור תמונה: נותרה שלהם בתת־ההכרה
צוחק. הקצין קורם, הבית

 בתת־ההכרה טמונות דומות, תמונות והרבה כזאת, שתמונה מי
תמול־שילשום, אותו שראה כפי צה״ל את עוד רואה אינו שלו,

בדימוס: בכיר קצין השבוע לי יפר ^
 שנתפס אחרי בית, להרוס עליו הוטל שנים, הרבה לפני פעם,

רבים. פיגועים שביצע איש
 ואנשיו הקצין כאשר בפרדם. פרימיטיבית חושה זאת היתה

 להוציא הצטוו הם וחמור. ילדים שני זקנה, בה היו אליה, הגיעו
 הרבה שם היו לא דקות. שמונה תוך שלהם המטלטלים את

מטלטלים.
 אמרה מה, לשם כשנשאלה דקות. 20 של ארכה ביקשה הזקנה

לחיילים. ושקרים תה להגיש רוצה שהיא
 אל הלך ואחר-כך המשימה, את ביצע הקצין
 הריסת עוד יבצע שלא להם והודיע עליו הממונים

בתים.

עצים. לעקור פקודה למלא מסרב שהוא קצין הודיע שבוע ^
זו. ממטלה אותו לשחרר ביקש הוא \ (

 אין וכאיש־מושב איש־מושב, שהוא הסביר הוא
עצי־פרי. לעקור מסוגל הוא

 והאיסלאם היהדות של דיני־המילחמה לפי אגב, אסור, (הדבר
כאחד.)

 במילחמת־הלבנון. בשעתו, ששמעתי סיפור לי הזכיר הדבר
 של שורות כמה לעקור מפקד־חטיבה על הטיל דרורי אמיר האלוף
בחיילי־צה״ל. פיגוע בוצע שבו במקום זיתים

 לא שהעצים לדעת ונוכח במקום, האלוף עבר ימים כמה כעבור
 אמר עצמו, ררורי כמו בן־כפר האיש, למח״ט. קרא הוא נעקרו.
זיתים. לעקור מסוגל שאינו
 קרא הנאה?" גורם זה שלי חושב ״אתה עימות. נערך השניים בין
 אם העצים, נעקרו האם — התוצאה היתה מה אעג^ו-דע דרורי.

■לאו.
בצה״ל. משהו נעקר מאז אחד: דבר רק יודע אני

 שנה? חצי לפני האינתיפאדה, מאז״ראשית בצה״ל קורה ה **
 לחלוטין. פניו את ששינה ספק ^/אין

קרה? מה
 הוא הצבא פיקוד. של מנהיגות, של עניין הוא בצבא דבר כל

מישמעת. על המבוסס סמכותי, גוף
 הרעה מקור את לחפש יש בצה״ל, משהו קרה אם
המישמעת. בטיב הפיקוד, בטיב

■ ■ ■
 צה״ל? על מפקד י ץץ

פשוט. זה ^/לכאורה,
 המפקד תפקיד את הממלאה ממשלת־ישראל, מפקדת צה״ל על

הראשי.
 המוסר הוא שר־הביטחון. צה״ל כלפי מייצג הממשלה את
הממשלה. פקודות את לצה״ל

 כפופים לו הרמטכ״ל. בידי נתונה העליונה הצבאית הסמכות
וכר. אלופי־הפיקוד החילות, ראשי

האחרון. לטוראי עד למטה, מלמעלה דרג, אל מדרג הלאה, וכך
האינתיפאדה. לראשית עד היה. זה כן להיות. צריך זה כך

לצה״ל. שקרה הדבר וזהו היוצרות. התהפכו מאז

 שהוא אחד ארם יש בעולם, צבא בכל ממוצעת, כיתה כל ף*
#יסאדיסט.
 של מעשים לבצע הנהנה מופרע, אדם בלומר:
והרס. הרג עינויים, התעללות,

 כך. על להשיב מנסים הפסיכולוגים לסאדיסט? אדם הופך איך
 בילדות. אבא־אמא עם בעיות אולי מוחי. ליקוי אולי תורשה. אולי
יחד. גם אלה כל אולי

 לתנועת השתייכותו לא דיעותיו. בשל סאדיסט הופך אינו אדם
 במיפלגת־העבודה מסויימים לחוגים או לליכוד לתחייה, ״כך",

 היא הסאדיסטית נטייתו נכון: ההיפך סאדיסט. להיות לו גורמת
כאלה. לחוגים אותו המובילה

 בימים חברה. בכל עם. בכל ישנם. הסאדיסטים
 לצבא מגוייסים הם כאשר חבויות. נטיותיהם רגילים

 האלה הנטיות ואז וכוח, נשק בידיהם מוסרים
זוועות. לבצע להם:וגורמות החוצה פורצות

 של מערכת קיימת מודרני צבא בכל זו. לבעייה מודע צבא כל
 בעד למנוע כדי קיימת היא השאר בין ומישמעת. בקרה פיקוד,

 זממם. את לבצע הסאדיסטים
בצה״ל. שהתמוטטה היא זו מערכת

 יש ומולו אחד, סאדיסט יש צבא בכל ממוצעת כיתה כל ף*
אחד. איש־מוסר ■4

 איש־המצפון, עומד מיסרית, באי־שפיות הלוקה הסאדיסט, .מול
של אולי אופי, של עניין זה אצלו גם חזקים. המוסריים שערכיו

 בימי הנהנה ילד כי להניח סביר חוויות־ילדות. של אולי תורשה,
הגון. אדם מכן לאחר הופך ומביטחון מאהבה ילדותו
 סמוי, מאבק מילחמה בעיתות נערך צבא בכל כיתה ככל

 ביניהם איש־המוסר. ובין הסאדיסט בין גלוי, גם ולפעמים
ומזה. מזה המושפעים החיילים, שאר מתנדנדים

 הגיבורים, שני של באופיים תלוי זה מנצח? מי
 יותר? חזק כוח־מנהיגות מהם למי והשלילי. החיובי

 תלוי זה במפקדים. תלוי זה בנסיבות. גם תלוי זה
כולה. הצבאית במערכת

 איזון בה שאין כיתה להיות יכולה סכמאטי. תיאור שזהו (מובן
 אך אחד. סאדיסט אף בה שאין או סאדיסטים, שני בה שיש או כלל,

 הסכמאטית שהתמונה יורע קרב, בתנאי לוחם, בצבא שהיה מי
למציאות.) למדי קרובה הזאת

 האינתיפא־ ראשית מאז צה״ל של הממוצעת בכיתה קורה ה
^*/רה?

 אוכלוסיה מול צבא־כיבוש עומד בהתקוממות
 במילים, במבטים, בו הלוחמת אותו, השונאת
בבקבוקי־תבערה. באבנים,

הכבושים, בשטחים נשק יש בלתי־חמוש(אמנם נכבש, עם יש
 שלא חסרת־תקדים קולקטיבית החלטה קיבל הכבוש העם אך

 ועד רגל מכך חמוש צה״ל, עומד מולו חם). בנשק להשתמש
 בכל דבר כל לעשות חייל כל יכול יחסי־הכוחות, מבחינת קודקוד.

 ולערוך לבתים לפרוץ עצמות, לרסק להרוג, כדי לירות מקום.
 נתונה. האפשרות עצום. הפיתוי לדכא. להתעלל, פוגרום, בהם
 מה עושים ״אנחנו בראיון, י׳ אלוף־מישנה אמר בעייה,״ ״אין

, רוצים." שאנחנו
 למיניהם שהסאדיסטים מאליו מובן כזה, במצב
חוגגים.

 ובין הסאדיסטים בין סמוי או גלוי מאבק נערך יחידה בכל
 אנשי־המוסר. מנצחים מיקרים בכמה יודעים איננו אנשי־המוסר.

 לכן הרס. אין פצועים, אין הרוגים, אין תקרית, אין קורה זה כאשר
רבים. אם כאלה; מיקרים מעטים אם יודעים איננו

 מנצחים שבהם המיקרים מן חלק על שומעים אנחנו אבל
 הרוגים, יש אז כי אחריהם. היחידה כל את הגוררים הסאדיסטים,

 מיריית כתוצאה עין שאיבדה תינוקת התעללויות. הרס, פצועים,
 מגאז כתוצאה ולדיהן את המאבדות נשים חרך. לתוך כדור־גומי

 של מכדור שנהרג רועה חיים. שנקברו אנשים לבתיהן. שנורה
מסוק. מתוך בו שירה מח״ט
 ששום מעשים, של הזה המחריד הקאטאלוג כל

לשקפם. מסוגלת אינה סטאטיסטיקה
■ ■ ■

 את המבצע הטוראי הוא כיום צה״ל של האמיתי מפקד ^
מעשה־ההתעללות. \ 1

מעוניינת המערכת שאין ביודעו מעשיו, על מחפה מפקדו
 או אדישות, או הסכמה, מתוך שותק הוא ובהענשתם. בחשיפתם

כדאיניקיות.
 המפקד על מחפים ביותר הבכירים המפקדים

 כוזב דיווח מוסרים הם לא־אחת פקודיו. ועל בשטח
 העין מפני השטח סגירת תוך עליהם, לממונים
והכתבים. המצלמה של הפקוחה

 לעשרת נאמנותם על עולה לפקודיהם או ליחידה הנאמנות
הדיברות.

 דוברי. או דובר־צה״ל, העליון. לדרג עד למעלה, עולה זה וכך
 לא־אחת המעליבות כוזבות, הודעות לציבור מוסרים הפיקודים,

 תריסר בלבנה תוקף ערבי סביר. אדם של האינטליגנציה את
 סימטה לתוך נורה גומי כדור למוות. ונורה חמושים, חיילים
 מנסה נהג־מונית מטרים. 50 של ממרחק עינו את מאבד ותינוק
בדם. שטויות הלאה, וכן להרגו. הנאלצים חיילים לדרוס

 מסאדיסטים. מורכבים אינם צה״ל של העליונים הדרגים
 דעתם על יעלה לא אלופי־הפיקוד. גם וכן טוב, איש הוא הרמטכ״ל

פישעי־מילחמה. בעליל שהם למעשים להסכים
 כל וכד משלימים. הם שותקים. הם מחפים. הם אבל

 ופוליטיקאיה שופטיה על המסועפת, המערכת
_ _ _ ודובריה.

 גוררים בשדה הסאדיסטים מלך". ממזר ״כל של מצב הו ¥
כולו. הצבא את אחריהם (

 שבלעדיה הצבאית, המישמעת התמוטטות זוהי
לאספסוף. להפוך צבא כל עלול

והבינוני. העליון הפיקוד התמוטטות זוהי
 התפקיד את למלא ביכולתו והפוגע בצבא האוכל סרטן, זהו
קיומנו. את ולהבטיח המדינה על להגן לו: נועד שהוא
 לתפקד יכול אינו לנורמה, הופך הכוזב הדיווח שבו צבא כי

השכנים. בצבאות זאת ראינו מילחמה. בעיתות
 של בעיתות ואמינות מנהיגות מישמעת, בו שאין צבא

 ומונהג־כראוי ואמין ממושמע צבא בן־לילה יהיה לא התקוממות,
מילחמה. של במיבחן
 שלא מוסרית, מבחינה אדיש שהוא קצין גם

 הכבושה, לאובלוסיה הנגרם האנושי הסבל לו איכפת
 האווילי שבניסיון המדיני הנזק את תופש שאינו

 גם — התעללויות של בים האינתיפאדה את להטביע
 לצה״ל שקורה ממה מודאג להיות צריך כזה קצין

■ ■ ■ עצמו•
 הזה", לתפקיד הוכן לא ש״צה״ל הוא המקובל תירוץ ^

 בה.״ לעמוד יכול אינו שצה״ל משימה ש״זוהי 1 1
מעיקרו. פסול תירוץ זהו

 לפני להתייצב עליו היה העליון, הפיקוד כך סבר אילו ראשית,
 אי־קבלת של ובמיקרה מלא. בפה זאת לה ולאמור הממשלה

להתפטר. — המדיני הדרג על־ידי זו קביעה
 .היה הוא שנה. 20 זה הכבושים בשטחים שולט צה״ל שנית,

 להתכונן צריך היה הוא יתפוצץ. זה הימים שבאחד לדעת צריך
 דוקטרינה התנהגות, של נורמות דרכי־תגובה, לגבש זו, לאפשרות

פעולה. של
אחר. צבא לישראל אין הרי

 של לא גם הנוכחיים. מפקדיו של פרטי רכוש אינו ה״ל ס
מייסדיו. של לא אף הנוכחית. •■הממשלה

 של כולה, מדינת־ישראל של חיוני כלי הוא צה״ל
 בטיבו תלוי קיומם שעצם בולם, אזרחי־ישראל

ובכושרו.
 שהיה מי כל צה״ל. צמרת של יסודי מטיהור מנוס יהיה לא
 אחרון ועד הרמטכ״ל מן הנוכחי, המצב להיווצרות אחראי

 חדשה לשיכבה מקומו את לפנות כדי להסתלק, יצטרך הדוברים,
מפקדים. של

יקרה. זה אנחנו, חפצי־חיים אם


