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ואג־ ,לאיזון להגיע הולכים אנחנו הזה השטח
 ונישמד, ניכחר גם ואנחנו למיעוט, נהיה חנו ״

 בארץ מיעוט להיות זה מה יורעים אנחנו כי
 חברים לי יש אותם. מכירים אנחנו ערבית,

מארצות־האיסלם. שבאו
נכון... לא •
 מה את אקח רק אני נכון! כן נכון, לא

שי שהוא בבעלה שחושדים לערביה שעושים
 אונס ימים שלושה אז היהודים, עם פעולה תף

 הידיים את לה שוברים הרביעי וביום קבוצתי,
והרגליים.

נכון. לא זה גם •
 אלינו יתנהגו אבל... נכון... לא פעם עוד

 במדינה לחיות רוצה לא אני בעולם, יפה הכי
 הערבית המדינה שנה 12 בעוד תהיה שהיא

 דמים, שילם היהודי העם זה בשביל לא .23ה־
הער המדינה את לבנות כדי תרתי־משמע,

 רק תרתי־משמע, אומר כשאני .23ה־ בית
חל אלף 17 היום, ועד ממילחמת־השיחרור

 המחיר על מדבר לא אני אדיר! מחיר זה לים
אימ מאוד הרבה מכיר ואני אמא, של הפרטי

בלילות. רטובים אצלן הכרים שעדיין הות
 ואומר: זה, את מבין בישראל השמאל אז ן־

יהודי, ציביון בעלת מדינה רוצים גם אנחנו
אומ ועזה. ושומרון מיהודה ניסוג בוא ולכן
 זה 2040 שבשנת הדמוגרפים אותם להם רים

 בתוכנו נספור אם במדינת־ישראל, לנו יקרה
 אם ביש״ע, שחיים היהודים אלף 80 את גם

 זה בתל־אביב, נמצאים הם כאילו אותם נספור
 במדינת־ישראל, כי למה? .2040ב־ לנו יקרה נ

 בשיא ,30 גיל עד ממנו 6091, הערבי, בישוב
שכא שמלמדים, מה לכל בניגוד זה הפוריות.

הילו רמת עולות, וההשכלה רמת־החיים שר
 היוצא־מן־ הם בישראל הערבים יורדת. דה

הכלל.
בעלייה? מאמין לא אתה •

 להאמין צריך אני להאמין. צריך לא אני
 בתוך והדמוגרפים נותנים, שהדמוגרפים במה

 הירידה, העלייה, את הכניסו שלהם המחשב
 אבל להשתנות, יכול הכל הילודה. התמותה,

 להאריך יכול רק זה התהליך, את משנה לא זה
גדולה, יותר ירידה תהיה אם אותו. לקצר או
 שערי את יפתחו ואם קודם, יהיה האסון אז

אחר, במקום אותם יקלטו ולא ברית־המועצות
כל לא אני דורות, של תחזית זו •י י

כה. מאמין בד
 שיש, מרעי הכי זה אבל מדעי, לא זה נכון,

כשאתה הקיימים. ובנתונים בהנחות־המוצא

 לביצוע היחידה המעשיר! האפשרות שאלה:
בעד? אתה נוספת. במילחמה היא טרנספר
 מילחמה, תבוא אם אבל מילחמות... נגד אני תשובה:

 שמציעה התנאים בלי מפה, ללכת סביר סיכוי להם יש
תוכניתי. להם

 את מגייסים אנו שבהן שעות, של מסויים
 מציידים אותם, מחמשים אנשי־המילואים,

 לוחם מי החזיתות. לכל אותם ומניעים אותם
הס הצבא האלה? הימים בשלושת בינתיים

 כבר ילחם הקטן הסדיר הצבא אם הקטן. דיר
 על לא חיוניים, שטחים על בשלב־הפתיחה

 ונכבוש זמנית מהם לסגת שמותר שטחים
 או המאוחרת בהתקפת־הנגד כך אחר אותם

 את נאבד לא עדיין אך אותם, נכבוש לא
הש על נלחם אנחנו אם להתקיים. הסיכוי

 ה־ מרכז על ירושלים, על החיוניים, טחים
 מישרדי־הממשלה על הכנסת, על שילטון,

 תיכבש, שהכנסת לרגע נבהל שאני לא —
 ואבוי אוי אבל — מקום־עבודה לי יהיה שלא

 בשערי־ירושלים ישר תתחיל המילחמה אם
תל־אביב. ובפרברי

חלי או הירוק, לקו חלילה נסוגים אנו אם
 מקבלים אנחנו הירוק, לקו הדומה לקו לה

ארוך. כל־כך גבול
 נחתום אם מדבר, אתה מה על תגיד: אתה

הג אורך באיזה בכלל חשוב זה מה אז שלום
 רק לא השלום, הסכם את נחתום אפילו בול?

 — ביחד וערפאת חוסיין עם אלא חוסיין עם
השי לצורך אבל אפשרית, בלתי קומבינציה

 יחייב כזה הסכם — היפותטית הנחה מין חה
 הם לא! חבש? את חוואתמה את ג׳יבריל, את
 בטן חושפים אנחנו אז? נעשה ומה בנו. יכו

בד עקבה ועד בצפון מהירמוך וארוכה, רכה
ערבי? קבלן הזה? הגבול על ישמור מי רום.

ערבי? קבלן לא למה •
עליו? ישמור ערבי קבלן איזה מה,
 המדינה של שרות־הביטחון •

הפלסטינית.
כי עליו לשמור יכול לא הוא
קי תנועות לדכא עניין לו יהיה •

 השיל- על יאיימו שהן מפני צוניות,
הפלסטינית. במדינה טון

 מאמין לא אתה שאפילו להאמין רוצה אני
רע על לשמור אינטרס לו יהיה ערבי שקבלן

 מההיסטוריה. דוגמה לי יש וכפר־סבא. ננה
לשמור שנים הרבה אינטרס היה לחוסיין

שמרו. באמת הם •
 זה פעמים הרבה שמרו, פעמים הרבה הם

 בזה, מעורב שנים מספיק הייתי ידיים, עבר
 חו־ שבהם בשנים אפילו בפיקוד־המרכז, גם

 תמיד למחבלים, לסייע לא פקודה נתן סיין
 סיבה, להם שהיתה קצינים או קצין היה

הפקודות את לעקוף כספית, או לאומית
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 עובדת־ את מתקן לא אתה זה, את לי מייפה
 אתה קשה. דמוגרפית בעייה לנו שיש היסוד
 ילדים 67 לו שיש ברהט ערבי לנו שיש יודע

 6מ־ ילדים 60 לו שיש שני וערבי נשים, 9מ־
 מהרצועה אשה עוד מביא שנה כל והוא נשים,

 יש האבא של תעודת״הזהות על מחברון, או
 וגני־ טיפת־חלב לו בונים ואנחנו ילדים, 67

בחל יגיעו האלה והילדים ובתי־ספר, ילדים
 שהם וטוב בנגב, בן־גוריון לאוניברסיטת קם

 שבנינו לנו טוב מה אבל אזרחים, הם כי יגיעו,
?23ה־ הערבית המדינה את

 שאומרים כמו ערבים. שונא לא אני
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 אבל היהודית, בהקבלה להשתמש רוצה לא
 בישראל הערבי המיעוט למען פעלתי אני

 אחוות־ בעיתון אצלם שכתוב מאלה יותר
 ואתם — ערבי בכפר הראשי הרחוב עמים.

 נקרא — הזה בהשלם זה את פירסמתם
 ובית־ ומים חשמל להם הבאתי אני כי גנרי,
 ומה ותאורת־רחוב לא, ומה ורישיונות ספר
לא

אבל... •

בהנחות־המוצא. נמשיך בוא רגע, רגע,
הדמוג הבעייה היא הראשונה הבעייה אז
 השטח. בעיית היא השנייה הבעייה רפית.

 אחת, גיאו־פוליטית חטיבה היא ארץ־ישראל
 מדיניות לישויות לחלוקה, ניתנת לא שהיא

 אין לנו הראתה ההיסטוריה אמנם נפרדות.
 מחולקת היתה הזאת שהארץ דוגמות ספור

שונים. שליטים בין
מחו תמיד כמעט היתה הארץ •
התקופות. בכל לקת,

 ישראל בהר. שהחזיק זה ניצח תמיד אבל
 ניצחו. ישראל — בשפלה הפלישתים בהר,

 הערבים — בשפלה הצלבנים בהר, הערבים
ניצחו.
 היו שהערבים אומר אתה למה •
 צלאח-אל-דין הצלבנים? מול בהר
מבחוץ. בא

בשפ שלהם המעוזים את החזיקו הצלבנים
 הגיעו לג׳ידין הגיעו הנמוכים. בשטחים לה,

 לא אבל ההר, התחלת שזה כאלה למקומות
בהר. שלטו
 זה אבל נכון, שזה חושב איני •

חשוב. לא

 בהר? לשבת חשוב למה פנים כל על טוב,
 נהנה גבוה, בשטח בהר, שמחזיק שמי מפני

שלי של מודיעין, של תצפית, של מיתרונות
 המודרניים, באמצעי-הלחימה באוויר. טה

מטו נגד סוללות בשתי יכול אתה הטילים,
 כל על מהר־גריזים או מהר־חברון לשלוט סים

 כל ואז הקטנה. ישראל של שדות־התעופה
 בלחיצת־הכפ־ תלוי להתרומם שירצה מטוס

 בהד־גריזים, או בחלחול שיושב מי של תור
.ידידותיים. לשמיים זקוקים ואנחנו

והר הפגיע האזרחי העורף שנייה: סיבה
התיי שהם כפי התיישבו היהודים שלנו. גיש

 תיכנון הצגת בכל בשפלת־החוף. 809,־׳ שבו,
 תמיד שואל בן־גוריון היה כמעט, אופרטיבי

 האזרחי? העורף עם יקרה מה שאלה: אותה את
 עונים היו האג״מ ראשי וכל הרמטכ״לים, וכל
 לעורף, תדאג אל אתה תשובה: אותה את לו

 הגנה מקבלים הם מיפרץ־חיפה, גוש־דן,
 חלילה, יקרה, לא זה בישראל. מחיל־האוויר

הירוק. לקו ניסוג אם
 שצה״ל להבין צריך אתה נוספת: עובדה

 מילחמה פורצת וכאשר צבא־מילואים. הוא
למיספר זקוקים אנחנו השני, הצד ביוזמת

 תלמידים עם אוטובוס לנו כשירצחו האלה.
 נעשה? מה קלקיליה? את נכבוש ברעננה,

 שלום? על איתה שחתמנו ריבונית, מדינה
 למישהו היה האחרונות הבחירות לפני הנה,

הא תוכנית עם יצא המערך קסם, פיתרון
 והביקעה ועזה שומרון יהודה את נגדר לופים.
גואל. לציון ובא אלקטרונית, בגדר
אידיוטית. תוכנית זו טוב. •

 כרמטכ״ל עליך, מטילים היו אילו
 הסעיפים את לנסח אג״מ, כראש או

המ עם בחוזה-השלום הביטחוניים
 שהיית מניח אני הפלסטינית, דינה

 הדברים על שיענו ביתרונות מביא
 הגבלת־כו־ בבסיסים, כגון האלה,

 כל — ביטחוני שיתוף־פעולה חות,
 לי שמפריע מה אפשרויות. מיני

 הבעייה של הניתוק זה שלך בתיאור
 הבעייה מן בארץ* הביטחונית
המרחבית. הביטחונית
 גיוס שיבוש על מדבר כשאתה
 כיום הרי דומים, ודברים המילואים

 סוריה משטח זאת לעשות אפשר
מוש- פה מכניסים עיראק. ומשטח


