• שר־הביטחון רבץ ,אתה נ ת ת
הוראות ״לשבור את העצמות של
ערבים״.
לא היתה הוראה מצירי ,או מטעם המטה
הכללי של צה״ל ,שכללה את המילים ״לש
בור את הזיצמות' של מישהו.

• א ב ל נשארת התחושה כי זו
באמת הנחייתו .האם אתה מכחיש
זאת?
ובכן ,יש כה הרבה מידע לא מדוייק המגיע
ממה שהתרחש בשטחים ,שאיננו יכולים
להכחיש כל פרט ממנו .בוזמנית ,אם אתה
שואל אותי אם היו מיקרים שבהם נשברו
עצמות ,לא אומר שלא היו מיקרים כאלו.

• גנ ר א ל רבץ ,היו אלפי מיקרים
כאלה.
אינני בטוח שהיו אלפים ,אך לפחות היו
מאות .אבל הרשה לי להסביר .בכל מיקרה
של הפגנות אלימות ,כשיש אלפי אזרחים
ומישטרה העומדת מולם — מה אתה מצפה
מהמישטרה לעשות באירוע כזה?

• אחד ממאפייני כושר המשיכה
של ישראל עבור המערב ,ובמיוחד
לגבי ארצות־הברית ,הינו יעילות
כוחותיה המזויינים .אינך מודאג כי
במרוצת  17חודשים הצבא שלכם
איבד מיעילותו ,עקב התפזרותו בד
לילות יתירה ביהודה ,שומרון ורצו
עת עזה?

״עיראק וחוקה לנחות
ובכן ,אץ ספק שיעילות הצבא הישראלי
מושפעת מהבעיות בשטחים .וכמובן ,ההתקו
ממות נוטלת כמות מסויימת מזמן אימוני
הצבא .אבל הבה ונשים זאת בפרופורציה הנ
כונה .היום ,בשיסחי הגדה המערבית ורצועת־
עזה יש לנו מיספר חיילים כפי שהיו לנו
בלבנון.

•כמה?
איננו מוסרים את המיספרים ,אבל זה
פחות או יותר עשרת אלפים ,כולל הכל ,שזה
יחסית חלק קטן.

• מה בקשר לכוחות־המישטרה?

מיספר כוחות־המישטרה הינו זניח .זה

__________ ר א י י ן ___________

רענן ר .לוריא
פחות מ־ 10אחוז ממיספר החיילים ,והמיספר
שנתתי לך כולל את מישמר הגבול המשרת
בשטחים.

שרשרת־פיקוד כמו באירגון־טרור; שנית,
כלי־הנשק בשימוש הינם האמצעים הפשו
טים ,הנמצאים בידי כל אחד בכל מקום —
אבנים; ושלישית ,העולם רגיש יותר לתמו
נות של עימותים בין אנשים במדים לבין אזר
חים ,כולל נשים וילדים.

• אם כך ,השורה ה
תחתונה של דבריך
היא שזה מצב של
אי־ניצחון.
ובכן ,אני אומר זאת כך:
יש אנשים ,אחד מהם ,חבר־
הקבינט שאתה הזכרת 

• אתה מתכוון ל
שרון?
אתה אמרת זאת ...המ
אמינים שהמדיניות צריכה
להיות אך זאת :דיכוי ב
אמצעות כוח ,שיביא ל־
״רגיעה.מוחלטת" .אני אי
נני מאמין שאפשר להשיג
זאת במיסגרת מיגבלות ה
חוקים שלנו ונורמות ההת
נהגות המנחות את צה״ל.

• שתהביטחון לשעבר שתן ,מ ד
ען כי ישראל תחת ראש-הממשלה
שמיר ותחתיך ,עשתה מישגיס גדו
לים בטיפול בהתמרדות הערבית.
ת א ת צ ה להשוות את הישגיך
לעומת הישגיו ,בדרך טיפולו בהת
מרדות ברצועת-עזה ב שנות ה־סד.
האם אתה מסכים?

• לאור הידרדרות
היחסים בין ישראל
לבין האוכלוסייה הערבית ,האם אין
אתה מוטרד מן האפשרות של גיס
חמישי בתוך המדינה במיקרה של
מילחמה עם סוריה?

כל ניסיון להשוות בין מה שקרה ב־1970
ברצועת־עזה ובין מה שקורה עכשיו ,במרוצת
16־ 17חודשים ,הוא שטות .אז ,ב־,1970
הבעייה היתה להתמודד עם קבוצת־טרור.
היה מדובר ב־700־ 800טרוריסטים .הם הש
תמשו בנשק .עתה אנו עוסקים בהתקוממות
עממית .מדוע האלימות האזרחית הזאת יותר
יעילה ויותר קשה לטיפול? ראשית ,אין לה

אינני יכול להוציא מכלל חשבון את
האפשרות ,שסוריה עלולה לנסות ולתקוף את
ישראל ,למרות שהייתי מייעץ להם שלא לע
שות זאת .באשר לשאלתך ,הרשה לי להזכיר
לך כי ערביי ישראל לא לקחו חלק במעשי
האלימות .זה מה שמבדיל אותם מהפלסטינים
בשטחים .אין ספק שנצטרך להעביר את כל
כוחותינו למילחמה מול סוריה• אר במיקרה

של מילחמה ,בכל ניסיץ להפרעה לתנועה
הצבאית ,נפעל כמו במצב מילחמה ולא
כשוטרים.

• יש דיבורים רבים בעולם בקשר
ליכולתה הגרעינית של ישראל .האם
זה נכון שישראל מחוייבת לעיקרון
של היותה ה ש נ י י ה להכניס נשק
גרעיני לסיכסוך המיזרדדתיכוני?
ישראל לא תהיה הראשונה להכניס נשק
גרעיני לסיכסוך הערבי-ישראלי .זוהי הבטח
תנו .זו התחייבותנו לארצות־הברית.

• מה משמעות הדבר?

אני לא אפרט.

• כעת ,כשעיראק מעורבת במ
אמץ לייצר נשק גרעיני משלה ,האם
ישראל ״תוציא לפועל״ את אותה
ההצהרה?
עיראק ניסתה בעבר .אך אתה יודע כי ב־
 1981הרסנו את מיתקנם הגרעיני .נעשים
מצידם מאמצים להמשך פעילויותיהם .אינני
יודע אם הם אפילו קרובים ליכולת של ייצור
נשק גרעיני .זו שאלה לשנים רבות מעתה,
אם בכלל תוכל עיראק לעשות דבר מה.

• במה זמן?

