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במראה מוי□
 קוראים היו לישראל, טוב המיסמן־ היה ילד ^

מחלקת־המ־ ״דוח או מישרד־החוץ" ״דוח לו
דינה״.

 לו קוראים לישראל, רע הוא שהמיסמן־ מכיוון
שיפטר". ״דוח

 דוח לא ארצות־הברית. ממשלת של דוח לא
 מיניסטריון של המקובץ הכוח מאחוריו שעומד

אדיר־עוצמה.
 בשם סלוני אחד, איש של דוח סתם

לכן. קודם עליו שמע לא שאיש שיפטר,
 הם הגויים כל הרי אנטי־שמי. בוודאי שיפטר?

אנטי־שמים.
 יהודי זהו ברור, הרי אז יהודי? הוא שיפטר

הגו לפני להתרפס הרוצה אחד השונא־את־עצמו,
יים.

 להרהר צורך אין הוויכוח. נגמר בזה
אותו. לשכוח אפשר בעניין.

■ ■ ■
 של קיתונות הזה הדוח על נשפכו ישראל ך*

וצוננים. *■.רותחים
 כי טען לא ישראל בצמרת איש אבל

נכו שאינה אחת עובדה ולוא בדוח יש
נה!

מו למעשה כהודעה. שתיקה כהודאה. שתיקה
 המובאות העוברות שכל מערכת־הביטחון דה

שבהן. האחרונה עד נכונות, הן זה בדוח
מרעי גילויים שומעים היינו כבר אחרת שהרי

נכון, אינו זה פרט בתרועות־שימחה: מלווים שים,
* יסודו. בשקר זה סיפור י

 פונות הדוח נגד הטענות נאמר. לא זה .אולם
אחרים. בכיוונים

חד־צדדי. הוא שהדוח ראשית: •
היפל־ האמריקאית שהתיקשורת שנית: •

לרעה. ישראל את תה
כך. נוהגים הצבאות שכל שלישית: •

 חד-צדדי רוח זה מה יודע שאינני מודה ני
בזכויות־האדם. פגיעה על ^

למ ברית־המועצות, אחר. ממקום דוגמה ניקח
של.

 יהודים שעשרות העולם בחוצות זעקנו כאשר
 או לישראל לעלות רצונם בשל נכלאו סובייטיים

שלו כי להוסיף הקפדנו האם — עברית ללמוד
 חיים בברית־המועצות אחרים יהודים מיליון שה

 עמדות־מפתח ממלאים מהם רבים וכי בשלווה,
במנגנון־השילטון?

 בזכויות-הא- לפגיעה צדדים שני אין
אין. פשוט דם.

 הוא אין הרקע. את מגלה אינו הדוח נאמר:
האינתיפאדה. על מספר

נול איך היטב מסביר הדוח נכון. לא _
 לפעולות הרקע ומה האינתיפאדה, דה

וברצועה. בגדה צה״ל
 שההנחה מפני לעניין. נוגע אינו בכלל זה אבל

 בזכויות־ פגיעה מצדיק אינו ר ב ד ם ו ש ש היא
 כבושים, לשטחים הנוגעת ז׳נווה, אמנת האדם.

 ויש מותר יש חד־משמעית. בצורה זאת מבהירה
אסור.

 שהם בדברים ורק אך מטפל הדוח
ס אסורים הת מילחמה, של במצב ג
 גרילה פעולות ו/או עממית קוממות
ן ■ ■ וטרור.

 שחקר בוושינגטון, אחר פרלמנטרי סיל ף*
 המצלמות כשימחה(לעיני קרא שיפטר, את *

 שהערבים יודע אינך האם היהודיים): ובוחריו *
 הקיר־ לשורה שלהם והנשים הילדים את שולחים

ונשים? ילדים להרוג שלא אפשר איך אז מית?
בגיל הלאומי הצבאי לאירגון הצטרפתי אני

בגיל הבריטי הצבא עם בעימותים והשתתפתי ,14
 ונערות נערים הפעילו בארץ המחתרות כל .15

הזה. בגיל
 8 בני נערים התקוממות, של במצב

 דימיון דרוש אך אבנים. זורקים 10ו־
 חיי- ״מסכנים שהם להאמין כדי חולני

אותם. מלהרוג מנוס אין כי עד חיילים״,
הוא שהוא, מצב בכל ,8 בן בילר היורה חייל

איתו. אחד בצבא להיות רוצה הייתי ולא חלאה,
 שהיא, דרגה בכל עליו, המחפה מפקד

 מוסרית באי־שפיות או בפחדנות לוקה
 הגון. צבא של מדים ללבוש ראוי ואינו

 מישפט של ספסל־הנאשמים על מקומו
פושעי-מילחמה.

 היא: ביותר המוחצת ואולי השניה, טענה ^
 של הפרות על גילויים הרבה הזה בדוח יש 1 (

חמו מהם ורבים אחרות, במדינות זכויות־האדם
 לנו. הנוגעים הגילויים מאשר יותר הרבה רים
הת כלי־התיקשורת!) כלי־התיקשורת(שוב אבל

בישראל. רק מקדו
המר קלאסית. שינאת־יהודים ברורה. הפלייה

 השק. מן יצא האנטי־שמי צע
האמנם?

פרופורציה. אין נכונה. עצמה העובדה

ידיעות. אינם אלה כל
יהו ״מחנה־ריכוז״, המנהל יהודי אך ־

 המפוצץ יהודי ״פוגרום״, העורכים דים
ה יהודי בני-מיעוטים, והמגרש בתים
 הגויים שעשו מה בדיוק לאחרים עושה

 ידיעה. זוהי — הדורות בבל ליהודים
איך! ועוד
 אמו את הרוצח ילד כלב. נושך אדם בדיוק זהו
גבר. האונסת אשה בגרזן.

 וה־ הקטנה ישראל את תיארנו שנה 40 במשך
המ כנושאת כמדינת־קורבנות־הנאצים, אמיצה

הפוג על בתשובתנו ההומאנית, היהודית סורת
 תחת זשם, ליד אורח כל הבאנו והשואה. רומים

 במתכוון יצרנו האלמוני. החייל לקבר להביאו
 ישראל־קור־ לניתוק: ניתנת שאינה אסוסיאציה

בנות.
 בשיטחי־ כי ומגלה סמכותי דוח בא כאשר לכן,
— נוראים דברים קורים ישראל של הכיבוש

 בצורה זאת הסבירו עצמם האמריקאים אולם
 והדרום־אפ־ שהעיראקים יתכן לגמרי: פשוטה
 והדרום• העיראקים אולם יותר. גרועים ריקאים

 סיוע מארצות־הברית מקבלים אינם אפריקאים
לשנה. רולר מיליארד שלושה בסך

 צה״ל ממעשי מוטרדים האמריקאים
י הכבושים, בשטחים נ פ  שהם מ

ם י מ ל ש . מ דם ע ב
 היורים ושכר הרובים כרורי־הפלסטיק, האלות,

הא שמשלם־המיסים בכסף משולם הכל —
ליש ומעניק בזיעת־אפיו מרוויח הפשוט מריקאי

ראל.
המר מודעות מודבקות ארצות־הברית בחוצות

פלס ילד על מכת״רצח מנחית צה״ל חייל אות
 שאתה בדולארים נעשה ״זה הכותרת: תחת טיני,

 של אחריות, של תחושה יוצר זה כמס!" משלם
בדיכוי. שותפות של אשמה,

 רב אמריקאי סיוע מקבלת זו קטנטנה מדינה
 של בחשבון בעולם. אחרת מדינה כל מאשר יותר

 סיוע יותר הישראלי האזרח מקבל לנפש, מענק
. המדינות שאר כל אזרחי מאשר ד ח י  קשה ב

לטובת זאת עושים שהם האמריקאים את לשכנע

כות לכך מקדישים כלי־התיקשורת כי הייפלא
ראשיות? רות

 אחרת אותנו שמודדים טוענים דוברי־ישראל
 הפלייה בכך רואים הם אחרות. מדינות מאשר

י־שמית. ט נ א
שו באמות־מידה אותנו שמודדים היא האמת

ו־שמית. ל י פ הפלייה ושזוהי נות,
 כבוד המבטאת לטובה, הפלייה זוהי
 לנד עמוקה הערכה היהודי, לעם עמוק

והפ התדהמה — ומכאן דינת־ישראל,
לאח דוגמה שנשמש התביעה לצות,

לגויים. אור רים,
בכך. גא אני אבל נוח. לא זה אולי
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בשט התנהגותנו את המשווים יש
לד יש למעשי-הנאצים. הכבושים חים
ידיים. בשתי זו השוואה חות

הנא בתום־לב. זו האשמה מושמעת לפעמים
אכזרי. לכיבוש סמל הפכו צים

עצמם.
 מממנים אינם האמריקאים בקיצור:

 ובדרום־אמריקה. בעיראק הזוועות את
וב בגדה הדיכוי את מממנים הם אבל

■ ■ ■ רצועה.
 עמוק שני, מקור זאת להפלייה יש דעתי ^
בלתי־מודע. יותר, הרבה €

 בן־ נושך ״כלב אומר: העתיק העיתונאי הכלל
 זאת — כלב נושך אדם ידיעה. לא זאת — אדם

יריעה."
 דרום־אפ־ ידיעה. לא — כורדי רוצח עיראקי

 סעורי ידיעה. לא — בכושי מתעלל לבן ריקאי
— בכופרים טבח עורך איראני גנב, של ידו כורת

 זו לא רגילים. כובשים היו לא הנאצים אבל
 ואחרים, צוענים יהודים, מיליוני שרצחו בלבד
 הפעילו הכבושים המערב עמי כלפי שגם אלא

 הוצאתם־להורג את להזכיר די נוראות. שיטות
 חייל הריגת על כנקמה בני־ערובה עשרות של

אחד. גרמני
 צה״ל התנהגות את להשוות אפשר
הברי להתנהגות הכבושים בשטחים

 ומאלא■ קניה הודו, כמו במקומות טים
להת וגם הצפונית. באירלנד וכיום יה,

הפורטו באלג׳יריה, הצרפתים נהגות
 באינדונסיה, ההולנדים באנגולה, גלים

הלאה. וכן
צה״ל כי הסתם, מן תגלה, כזאת השוואה

 אחרים קולוניאליים צבאות כמו בשטחים מתנהג
 באלג׳יריה הצרפתים מילחמת־שיחרור. פני מול
 (כלפי בארץ־ישראל הבריטים גרועים. יותר היו

גרועים. פחות בהרבה היו היהודים)
 את מאבדים הצבאות כל עקרונית,

 לצבא- הופכים כשהם האנושי פרצופם
עממית. התקוממות פני מול דיכוי
מסו־ אחוז יש אנושית חברה בכל כך: פועל זה

 ותוקפנות, שינאה אכולי אלימים, אנשים של יים
 של צבא צבא. בכל גם סתם. סאדיסטים על נוסף

 על בופה נורמליים, בתנאים תרבותית, מדינה
 אך מישמעת. של קפדני מישטר אלה חיילים

מתרופפים. הברגים קולוניאלית, במילחמה
 שבכל מתגלה הרצועה, את מתירים כאשר

 פשוטו כן, — הנהנים סאדיסטים, כמה יש מחלקה ,
לש נהנים עצמות, לשבור נהנים — כמשמעו!

החל ובאשה. בילד לירות נהנים זעקות־כאב, מוע
 כתיקונם, בימים צבא בכל המדוכאת הזאת, אה

 עולה שהקיא כמו בתנאי־כיבוש, למעלה צפה
שיכור. אדם של בוושט

אח מצבאות יותר גרוע אינו צה״ל
כזה. במצב רים

 צידקת את במיקצת, ולוא מחליש, זה אם ך*
שיפטר? רוח של הביקורת 1 1

לא! בהחלט
למ הוא הצבאי הדרג של תפקידו כל, ראשית

כאלה. מעשים נוע
 פה זה. בכיוון משהו בצה״ל שנעשה מניח אני

 פקודות מנסחים ושם פה מישפטים. מוגשים ושם
יפות.
 שצמרת היא והגלוייה הפשוטה האמת אך
כז מפיץ דובר־צה״ל ידיים. הרימה פשוט צה״ל

 העולם וכל האמת, על לחפות כדי מגוחכים בים
 אינם המיקרים רוב השתקה. של קנוניה יש יודע.
מגו העונשים — כן ואם בירור, לידי כלל באים
הח פשוט צה״ל בראש העומדים האנשים חכים.
זה. בעניין לעשות מה הרבה שאין כנראה, ליטו,

 וטוב זו, מציאות חושך שיפטר דוח
אותה. חושך שהוא
 להילחם מסוגלים אינם קציני־צה״ל שאם מפני

 בלתי־ נזק הגורם מבפנים, צה״ל את ההורס בנגע
קיו עצם להבטחת לו זקוקים שאנחנו לגוף הפיך

 והציבור הממשלה מול לקום צריכים הם — מנו
 מסוגלים איננו• המצב. זהו בפשטות: ולהכריז,

ההידרדרות. את למנוע
 יותר מוכשרים קצינים לכם יש אם

 אם אותם. קחו — המישמעת להפעלת
 מהשטחים צה״ל את הוציאו — לא

מחיר! בכל הכבושים!

 הדוח. על הנכונה התשובה כמובן, זוהי, ף
 אמת. בו מילה כל מתון. מיסמך זהו בסך־הכל, 1

וכ כהגה ועוד וכהנה, כהנה להוסיף היה אפשר
הנה.

דו זה אם פנינו. לפני ראי הציג הוא
הראי. בשבירת טעם אין אותנו, חה

 מעצם הזדעזעו בישראל מעטים שרק נדמה אך
 על הדוח השפעת רק הדאיגה הממשלה את הדוח.

באמריקה. דעת־הקהל
באיחור. באה זו דאגה

אמריקאי, עיתון כל מראה יומיים־שלושה בכל
חיי של תצלומים אמריקאית, תחנת־טלוויזיה כל
 קולוניאליים. קלגסים כמו נראים כשהם צה״ל, לי
 אלא סוכריות, מחלקים שאינם מפני כך נראים הם

ומצו כך לבושים הם הדיכוי. במלאכת עוסקים
כך. יירים
 ושוב, שוב אלה תמונות שרואה מי

״מדי את לראות מתחיל יום, אחרי יום
ברו כמדינה בתת-הכרתו היהודים״ נת

סאדיסטית. בלתי־אנושית, טלית,
 הבל־ האזרחים הנשים,- הילדים, נראים ממול

 בהם, רואים בעולם והקורא הצופה תי־חמושים.
 הלוחמת מדוכאת, סובלת, אוכלוסיה הטבע, בדרך

חרותה. על
 זו. לתמונה מאומה מוסיך אינו הדוח

במיסגרת. אותה שם רק הוא
 בל־ נזק למדינת־ישראל גורמת הזאת התמונה

 כלכלי, מחיר הזמן במשך יהיה זה לנזק תי־הפיך.
 לאמוד כלל שאי־אפשר ומדעי, ביטחוני פוליטי,

 רצון־ של נכס שבועות תוך מבזבזים אנחנו אותו.
רבים. דורות במשך שנוצר טוב,

 ג׳פרסון: תומאם דיברי על לחזור אם
 לעצמו להרשות יבול אינו עם שום

ההגונה. האנושות מדעת להתעלם

ת א ו נ ן־ס־ ו נ ב 1ךא




