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 דברי־ הדביקו מלחמת-העולם ףיימי
ם טי ^  והרכבת האוטובוסים תחנות בכל ,

 הפונה חמור, שהראתה מודעה בארץ־ישראל
 דרושה .האומנם הלשון: בזו רוכבו אל

זוז״ נסיעה
 הדלק תובלתית, מצוקה ימי היו הימים

וה חשובות, צבאיות למטרות דרוש היה ^
לצנע. האזרח את לחנך ביקש שלטון

לדבר. ״2 ״שביט היה יכול אילו
 :שאלה כאותה פונה שהיה יתכן

זה?״ שיגור דרוש ״האמנם
★ ★ ★
 עמו קרייסקי, האוסטרי, ר־החוץ

לי: אמר שנים, כמה לפני שוחחתי
 עם זה השלמנו קטן. עם אנחנו לנו. ״טוב

 איננו רב. מעול אנחנו פטורים לכן זה.
 לשגר חייבים איננו מטוסים. לייצר חייבים
 שאנחנו עוד להוכיח חייבים איננו טילים.

עולמית.״ מעצמה
ב־ עדין, בחיוך הדברים את לי אמר הוא

 לא ישראל מדינת וכי ישראלי, אני כי ידעו
 שאיננה העובדה עם וכלל כלל השלימה
חובקת־עולם. אימפריה

 מע■ פני המעמידה קטנה, מדינה
עש את לאכד לה קל צמת־יקום,

 הרב• מטכע נוטה, היא תונותיה.
 הדלים כוחותיה את להשקיע רים,

 עסקי-אויר יקרים. כמיבצעי־ראווה
הכס המשאכים את כולעים אלה
 כמקומות הדרושים והטכניים פיים

ברי התפתחות להכטחת אחרים,
ומאוזנת. אה

שליט־יחיד, המדינה בראש עומד כאשר
 ואד העולם בפני עצמו את להוכיח הנאלץ
ו מאז שבעתיים. זו סכנה חמורה רחיו,

 במיבצע זה מסוג שליטים הצטיינו מעולם
 קיר־ וזיגוראטים, פיראמידות יקרים: ראווה
ואוטוסטראדות. קסים

 ואילו כבוד. לעצמה רוכשת בריאה אומה
 בטוחה דרך ואין ל״יוקרה״. זקוק שליס־יחיד

 ב־ לעסוק מאשר פרסטיג׳ה לרכישת יותר
ורושם. ,שוויץ׳ של עסקי־אוויר

^
 היא אלה בדרכים הנרכשת יוקרה ך*

 הרקומה לאדרת דומה היא יקרר״ סחורה | {
 אכול גוף פעם לא והמסתירה בחוטי־זהב,

 לנגד ניצבת לכך מאלפת דוגמה שחפת.
הדה־גולית. צרפת של בדמותה עינינו

המשא מיטב את להקדיש החליט דה־גול
 פצצת־אטום לייצור מדינתנו של הדלים בים

 דרושה מה לשם יודע אינו איש צרפתית.
 לחלום יכול אינו איש שהרי — זו פצצה

 מחוץ צרפת תשתתף בה אטומית מלחמה על
האמריקאי. הגוש של הגדולה לקואליציה
 רכישת לשם נוצרה הצרפתית הפצצה
מעו זאת הסתיר לא עצמו דה־גול ״יוקרה״.

 ועל .פרסטיג׳ה* על האינסופיים דיבוריו לם.
 ואילו אוהדיו. את אף מעייפים ״גרנדר״

גיחוך. מעוררים הם בעולם
פצצת־ את פיתחה שצרפת בזמן בו שהרי
צעד, אחרי צעד איבדה, היא שלה, הראודה

ה וכוחה. גדולתה של האמיתי הבסיס את
 אך ההדרגתית הנסיגה את מנעה לא פצצה

 רק היא צרפתית״. מ״אלג׳יריה המתמדת
דרו שהיו האמצעים מן ניכר חלק בלעה
באי צרפת של חלקה את לבסס כדי שים

המאוחדת. המערבית רופה
 ירידת את עצרה לא הפצצה

אותה. החישה שאן? יתכן צרפת.
★ ★ ★

 את ונבדוק הבה זו, אזהרה אור •י■
הטיל? דרוש למי שלנו. עסקי־האוזיר /

מחיר? ובאיזה מה? לשם
 לחלוטין להפריד יש כל, קודם

 המישור לכין המדעי המישור כין
 נקבעת הראשון כמישור המדיני.
 השני כמישור הטכנית. יכולתנו
זו. יכולת ניצול דרכי נקבעות

ה המישור בין במיבצע־סיני הפרדנו כך
ה את היללנו המדיני. המישור לבין צבאי

 זמן תוך שהשיג צה״ל, של המזהירה יכולת
ה את וגינינו נכבד, כה צבאי הישג קצר

 במיב־ זו יכולת שביזבזה הפוליטית, הנהגה
מלוכלכים. שותפים בחברת חסר־תכלית, צע

 ו־ סיפוק להפיק לנו מותר הפעם, גם
 של אטומה חומה המדענים. מהישג גאוזר,

 מה לקבוע מאתנו מונעת וצנזורה סודיות
 אנו מוכנים אך זה. הישג של האמיתי ערכו

 המפלגתיים, סוכני־הפירסומת לכרוזי להאמין
 באיצטלה היומית בעתונות השבוע שפורסמו

 כולו שהטיל נאמין מוסמכות. ידיעות של
 מדעיים, הישגים כמה בו כרוכים וכי שלנו,

חדש. מוצק דלק־ראקיטות המצאת כגון
 כל אין אפתעה. בגדר אינה זו, גאווה אך
המדע טובי עם ישתוו לא שמדענינו סיבה

סודות. אין בו בשטח בייחוד בעולם, נים
מתו־ חברה הננו תרבותית. אומה אנחנו

מ עשירות אף אחרות, מדינות כזה. טיל
 כסף להשקיע מוכנות אינן פשוט אתנו,

כזה. טיל בייצור
 טילים כרכישת קושי בל אין בי
 מסוג מחקר לשם "2 ״שכיט מסוג

 מוכרת היתה ארצות־הברית זה.
 יתכן דולר. אלן? 12 כמחיר אותם

 היתה ארצות־הכרית ממשלת בי
 כידי באן יופעל הטיל בי דורשת

 הכוונה אומנם אם אמריקאי. צוות
מפריע? זה למי אקלימי, למחקר

 הכוונה כי המאמין בעולם אדם אין אך
 עצמם ישראל מנהיגי מטאורולוגית. היא

ברצי זו גירסה יקבל לא שאיש לכך דאגו
 שר־ את לשיגור הזמינו לא כן על נות.

זה. לחקר האחראי התחבורה,

וגז? שיגגר דרגש גזאוגגגג — ״2 ,שביפו
 שרמי מכאן גבוהה. רמת־מחייה בעלת קנת,
 של מזו נופלת אינה והטכנית המדעית תנו
 פרט כדור־הארץ, פני על אחרת אומה כל

ואוצרות־טבע. תקציב ממדים, של למיגבלות
 כיום השולטים העסקנים, קומץ

 את יצרו לא זו, כאומה במיקרה
 שככלל כמידה העברית. האומה
ה רמתנו על השפעה להם היתה

 זאת היתה הרי הטכנית, מדעית
המ את בבלאם שלילית. השפעה

 הם ומנותק, מכודד כגטו דינה
 הגיאוג־ המרחב את מאתנו מנעו

ה היכולת עצם אף והרוחני. ראפי
 של פרי אינה והטכנית, מדעית

פוליטיקאים.
ההיש פי על הפוליטיקאים את נידון לא

 במישור אותם נדון המדעי. במישור גים
 המדעית היכולת את ניצלו האם — המדיני

 ורצויות? יעילות, מטרות למען האומד, של
★ ★ ★

 מסואורוגי. לטיל זקוקה אינה *שראל
ה1  חקר לגבי בעייותינו ילד. לכל ברור ז

 עד חמורות כה אינן ומגז־האודיר האקלים
 ההכנסה מן ניכר חלק לכך להקדיש יש כי

ב צודקת הממשלתית התעמולה הלאומית.
שייצרה השביעית המדינה אנחנו כי קבעה

 מאד. מסויימים אנשים נוכחו השיגור בעת
 — במפא״י מסויימת לכת שייכים היו כולם
מאיר. גולדה בתוספת הבטחוניסטית, הכת

 ליצור ברורה כוונה כאן היתה
 מצוי הטיל של •בערכו הרושם את

הצבאי. כשטח
 מודעת־ענק לפרסם מיהרה עצמה מפא״י

הסיס ומתחתה בן־גוריון, פני קלסתר של
 ליד כי מבחוץ אויבינו שיידעו ״טוב מה:
 לנצחו!״ שאין אדם עומד הבטחון הגה

 לא לנצח. אין האומה את לא לב: שים
 הזה האחד האיש את לנצח. אין צה״ל את
לנצח. אין

 ישראל? לבטחון הטיל מוסיף אומנם ך*
 אחד, ערך רק להם יש זה, מסוג יילים | (

כש גדולות, ערים הפצצת צבאית: מבחינה
 מבחינה מדוייקת. להיות חייבת הפגיעה אין
הנאצי. 2לוי־ רבה במידה 2 שביט דומה זו,

 תמימי־דעים לתורת־המלחמה המומחים כל
 יותר שיעור אין עד הביא 2הוי־ כי כיום,

 מיב־ זה היה לבריטניה. מאשר לגרמניה נזק
 היטלר דיקטאטורי. למישטר אופייני צע־ראוזה

 הטיל. את שאפפה התעמולה על־ידי הוקסם
 של ייצורם את עצר הוא הזה הטיל למען

 את להציל שיכלו סילוניים, מטוסי־קרב
האנגלו־אמריקאיות. ההפצצות מאימת גרמניה

 למאפ׳ך 2הוי־ שהביא הממשי הנזק ואילו
אפטי. כמעט היה הבריטי המלחמה

 טילהמצוייד תקופתיהאטום. זרחה בינתיים
 עצום״ שלו כוח־ההרס אטומי, בראש־נפץ

 — מאוד גדולה מטרה כלפי מכודן כשהוא
 לו יש — קאהיר או פאריס לונדון, כגון
רב. מרתיע כוח

 בזה לטיל יש אחרות: כמילים
 מצד כשהוא רק ממשי צכאי ערך
אטומי. כראש־נפץ ייד

 השנים, במרוצת מסוגלת, תהיה ישראל
 כדי משוכלל די שיהיה מונחה טיל לגבש

מסו תהיה גם והיא כזה, ראש־נפץ לשאת
כזה. לטיל שתתאים אטומית פצצה לשכלל גלת

 השקעה דרושה זה שלצורך אלא
ארובות. שנים כמשך עצומה,
 יש האם כדאי? זה האם היא: השאלה

 רשאים האם כזאת? אדירה להשקעה הצדקה
 את שנים, למשך למעשה, להפסיק, אנחנו

 החיים? בשאר הלאומית ההתפתחות כל
★ ★ ★ צב מחשבה הפוסלים גורמים שני *ש

בהם. להפוך וכדאי כדאי כזאת. אית 7
המפ הקצרים בטווחים :ראשית

 אוייכיה לכין ישראל כין רידים
 חיל־אוויר יבול הפוטנציאליים,

 התפקידים בל את למלא משוכלל
טילים. על המוטלים

 להפעילו אפשר גמיש. הוא חיל־האוזיר
 מצב. אותו לצורכי בהתאם שהוא, מצב בכל

 רק המתאים נשק הוא האטומי הטיל ואילו
 מדינה כאשר אחת. לפעולה אחד, למצב

 טילים בייצור והונה אונה כל את משקיעה
 הנשק, סוגי שאר את ומקפחת — אטומיים

 תהיה לא שוב — תקציבי שיקול בגלל
בלתי־אטומית. במלחמה לעמוד מסוגלת
 מלחמה בל להפוך תיאלץ היא

אטומית. למלחמה
הסוף? עד כך על מישהו חשב האם

 כמרחב בי ראינו ככר שנית:
 כל השלובים. הבלים חוק פועל
במה מגיע אחד, לצד המגיע נשק
השני♦ הצד לידי רה

 כבר ,2 שביס שיגור על הידיעה למחרת
 מארצות־ טילים מבקשת רע״ם כי נודע

 את פירסמה עצמה שישראל אחרי הברית.
 תוך רבה, כה בתרועה שלה הטיל שיגור

 תירוץ כל אין שוב הבטחוני, הצד הבלטת
 זו. לבקשה ייענו שלא מהאמריקאים לבקש

 לספק מוכנים הסובייטים גם כאשר בייחוד
פוליטי. מחיר תמורת טילים, לרע״ם
 המרחב שערי את ידינו במו פתחנו כך
 וגם ישראל גם טילים. של אדיר זרם בפני

 סכומים עתה להוציא יצטרכו מדינות־ערב
 — טילים של ולקנייתם לייצורם אגדיים

בזו. זו להתחרות כדי רק ולו
 למה יותר בולטת דוגמה התיתכן

 ״בטחו־ בשם מככר, לא •טכינינו,
 הסממנים: כל כאן יש נניזס?"
ה העקרות הרב, העצמי הסיפוק

המדינה. לבטחץ הנזק מוחלטת,
ל הבלתי־מוסוזית השאיפה לכך: ונוסף

 על־ וכיתתית מפלגתית תועלת מכך הפיק
 מלחמת־הבחירות. בשיא הטיל שיגור ידי

★ ★ ★
 בישראל, השולטת הכטחונניזם, ת ך*
 למיבצעי־ כספים בגיוס מתקשה אינה ^

 להשקיע אפשר בטחוניים־כביכול. ראווה
ש מבלי מיליונים, גבי על מיליונים בהם

 אם ברצינות יבדוק כלשהו ממלכתי מוסד
יש שממשלת ומבלי — ורצוי כדאי הדבר

כך. על תדע אף ראל
 אף משקיעה אינה ישראל מדינת אולם

 — כלשהו במיבצע אחת שחוקה אגורה
 שמטרתו — כושל או יעיל רע, או טוב
 לבדו שהוא שלום אותו שלום, להשיג היא

לבטחון. ימים לאורך לערוב יכול
 אולם באוויר. נעלמים הטילים

 עלי לחיות צריכה ישראל מדינת
* 1! אדמות. ^1


