
 כוחות למערכה יוטלו זה במקרה כי הנחה,
 הבסתם הרצועה. מן דרומה העומדים נוספים,

לעמנו. הצלה מעשה תהיה
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כדאי! - בלבד הרצועה

כן. החלט !2

 כדי מדיניות דרושה
בני־ברית/ לרכוש

 בהם ;כביר ציוד עודף נגד להילחם עלינו
 היא והמפלה בטוח, עוד אינו שלנו הנצחון

 יעלה יושג, אם אף הנצחון׳ בהם ; אפשרית
 פירושה המפלה ואילו דם, נחלי בנהרי לנו

כלייה.
ב הכרעה כל קלה, אינה ההכרעה וודאי,

.אק או פתי ורק מאד, קשה היא אלה ימים
 הנשק משלוחי <עם אתמול שנולד טיביסט״

 ראש. בה להקל יכול למצריים) הסובייטיים
 ליפול. חייבת וההכרעה ניתנת הברירה אבל

הפטליס זו היא ביותר המסוכנת התשובה
 הם הענינים״. יסתדרו שהוא .איך : טית
 והם להשמידנו. רוצים אוייבינו .יסתדרו״. לא

המעצ שעה. שעה יום, יום לכך מתכוננים
 יוזמה רק נגדנו. ל.מינכך לוחצות מות

ה המעגל את לפרוץ יכולה מדינית־צבאית
בהחנקתנו. המאיים עלינו, סיגר

החוות: תנועת
מדי!״ מאוחר

 היום, קיימים שאינם האלה, התנאים שני
 ארץ־ישראל, של מחדש איחודה עם יושגו
 :לזכור יש זאת אולם העברי. הדגל תחת
 ואחרי המיבצע בשעת צבאי, מיבצע לפני

 המטרות אחת מדיניות. לנו דרושה המיבצע
 בקשת לא להיות צריכה זו מדיניות של

 בעלי־ברית, רכישת אלא מעצמתית, חסות
לו. ומחוץ האיזור בתוך

 של תורו יגיע מתי לומר, יכול אינו איש
צרי זו הערבים. ובין בינינו להלכה השלום

 למעשה השלום אבל שאיפתנו. להיות כה
ה והוא לעין. הנראה בעתיד להשיג ניתן

דה-יורה. השלום להשגת התנאי גם הוא עיקר.

 לא גרידא צבאיים כאמצעים א,
 לבין בינינו היחסים בעיית את נפתור /

 הם הצבאיים המיבצעים זו׳ מבחינה ערב.
 לא שבלעדיהן תכליות, שתי למען הכרחיים

אוייבינו. ובין בינינו שלום לעולם יכון
 יישפך לא בו מצב, ליצור — א׳ תכלית

וערבי. יהודי דם עוד
דיקט שום בו מצב, ליצור — ב׳ ותכלית

 להעלות עוד יוכל לא ערבי גנראל או טור
 העברית המדינה את אפשר כי דעתו, על

הימה״. ל.הטיל

*
ת ערבו ת  המעצמות. ה

פירושה? ו/גדולות-מר.
מנ בעקבות הנוטה׳ הצבור מן לק ך*  בהכרעה, ההכרח מן להתחמק היגיו, | ו

המעצמות של בהתערבותן עצמו את מפחיד

ע לודאי ק^רוב מנ  שתי
ה מ ח ל כל-רחיתית מ

 אלא להתבסס יכולה אינה תשוכה יי*
 הידועים הנתונים של הגיוני ניתוח על ) |

 כזו, בתשובה אין הדברים, טבע לפי לנו.
 מלא. בטחון זרים, ולהחלטות לעתיד הנוגעת
ה כי היא, לניתוחי יסוד המשמשת ההנחה,
 את להביס היום יכולים שאנו יודעים ערבים

אפ זה סמך על בשדה־הקרב. צבאותיהם כל
 תשלחנה לא ערב מדינות שאר כי להניח, שר
 נצא אם כללית, למערכה בנו צבאותיהן את

 אין המצריים. הפולשים מן עזה את לשחרר
 אותנו יטרידו הם כי בכך, ספק להטיל כלל

 שוב בגללן אבל קטנות, בפשיטות לפחות
המכריע. האיסטרטגי השיקול על לוותר אין

מלא בארגעות לעסוק רגיל שאינני מאחר
 עולה אפילו זה אין הרות־האסון, כותיות,

 פתיחת של אפשרות אין כי לטעון, דעתי על
 אנו אם אוייבינו, על־ידי האחרות החזיתות

 אפשרות הדרומית. החזית את לחסל נצא
 לשם ספק. ללא סיכון, בה יש קיימת. כזו
 מערך החזיתות״ ב״שאר לקיים הצעתי כך

 להיות עלינו אומרת, זאת דפנסיבי־אופנסיבי׳
 ההן, בחזיתות להתקפת־נגד לעבור מוכנים

להת חילותיהם את בנו ישלחו אוייבינו אם
בשדה. גלויה מודדות
 ה־ סיכויי טובים עודם כזה, במקרה אבל
 השלמת עם הקרוב, בעתיד ואולי שלנו. נצחון

 תקריאנה אוייבינו, של הקדחתנית הזדיינותם
 אלא כ״שמא״ לא החזיתות בכל מלחמה לנו

יהיה בהם ביותר, הנוראים ובתנאים כ״ברי״,

 למען חיינו, למען ונעשה שנקום במקרה
 לפחד אין לדעתי, ועתידנו. וארצנו עמנו

 של להסתמכותו יסוד שאין כפי יסוד, זה
 שני כי לציין, ומעניין — הצבור מן חלק

 על — זהים כמעט הם האלה הצבור חלקי
 במקרה לטובתנו, המעצמות של התערבותן
נגדנו. להתקפת־השמד יצאו שאוייבינו
 מעשי אחרי גם קיבלנו אותם ? גנויים
 .אמברגו״ דבר. שום פתרו שלא ״תגמול״

 איומים? .1948 בשנת גם כזה היה ? נשק על
.1948 במאי אף איים מרשל גנראל

 ואת שונים אינטוזסים יפעיל שלנו המעשה
ה הוא שלנו המעש חוסר ביניהם. הניגוד
נגדנו. המעצמות עמדת את מקרב

 בהתערבות אותנו המפחידים אלה אולם
 להשיב חייבים מעשה, נעשה אם .הגדולים״,

 לא כבר מעשה, ללא עתה, האם : לשאלה
 יהיה ומה ז המעצמות של התערבותן החלה

 מצדנו, לוויתורים לחצן את להגביר כדי אם,
 נשק? על .אמברגו״ יוכרז ידן, על הנדרשים

 של עצתו את תקבל אמריקה אם יהיה ומה
ותפעיל ברקר* גנראל של או האקונונזיסט

ה בתקופת בארץ הבריטי הצבא מפקד *
 בבתי־קפה לבקר חייליו על שאסר מאבק,

ה במקומם ביהודים .לפגוע טרי יהודיים,
ביותר״. רגיש

 השגת לשם האמריקאי האוצר לחץ את עלינו
 אידן על־ידי רק לא הנדרשים הוויתורים,

ז דאלס על־ידי גם אלא
 להשיב חייבים וההפחדה הפחדים אנשי
 לא אם הולכים, אנו לאן :העיקרית לשאלה

? יוזמת־פריצת־מעגל־החנק את לידינו ניטול
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 על המצכ-מה לאור

לממשלה? הצבורפות
 לממשלה, להצטרף החרות לתנועת יוצע אם
 הנבחרים ■מוסדותיה כי להניח, רשאי הריני

 כזו בהצעה ידונו התנועה של והמוסמכים
 האומה של מצבה ולאור עקרונותיה לאור

בפניהם. תובא ההצעה בה בשעה
השאלה: בשולי הערה להוסיף לי נא ירשה
אופוזי חופשית לאומה דרושה כלל בדרך

 ממשלה. לה שדרושה מכפי פחות לא ציה,
 ובל־ טבעי בישראל, השלטת היא מפא״י ואם

עקרונו אשר שתנועת־החרות, הוא תי־נמנע
באו היא מפא״י, של אלה את נוגדים תיה

להיפך. יהיה הימים באחד פוזיציה.

10
 קרבן לפל מופן העם

עו דר ממנו! שי
 ל- דרושים היו צנוע וקיום שקיות **

נדבות, המקבצים ולשלטונותיו, עמנו
 אם בטוח, אינני האחרונות. השנים שבע כל

 הם זו בשאלה המוצעים האמצעים דווקא
 אמיתית. לשעת־חרום היעילים או ההכרחיים

 לטובת ההכרעה תיפול אם : בטוח אני באחת
 מכל קרבנות יידרשו מיבצעי־שחרור־והצלה,

 ייענה. העם בוטח: אני ובזאת שכבות־העם.
 בנייני־ ריבוי למען מעמסה סובל אינו העם
ב טובה, באזרחות בה, ישא הוא אבל פאר,

 דרושה היא כי יידע, אם ובמסירות, אהבה
 להציל יהודי, בדם לחסוך : לאומית לתכלית.

 לתת ארצנו, את לשחרר מהשמדה׳ ילדינו את
השלום. את לקרב בטחון,
ההק מעיין כי שלמה, באמונה מאמין אני

והתקו ההשמדה דור — דורנו בני של רבה
הוא. מתגבר מעיין — מה

¥ * *
בדי בעל־סה אלה לשאלות ענה בגין מר

 התשובות בתל־אביב. רוזנבאום ברחוב רתו
במלואן. כלשונן נרשמו
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