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 לאחד היה ,1940 בסתיו בריטניה, על הקרב שיא ך*
 דרך מצא הוא מזהיר. רעיון הבריטית ההסברה מגאוני

 אז שעמדו הבריטיים, טייסי־הקרב של המוראל את להרים
והלילה. היום שעות בכל המתת פני מול

מו הופיעה הבריטיות טייסות־הקרב בבסיסי הקירות על
 • מאירד,־עיניים כתובת ועליה גדולה, דעה

?"88ה,יו־ מפני פוחד ״מי
 תקופה, באותה הסטנדרטי הגרמני המפציץ היה 88(היו־

לק שהמריאו טייסי־הקרב מבין רבים חללים הפיל והוא
ראתו.)

 מתחת אלמוני, בריטי טייס של ידו רשמה הבסיסים באחד
 בעיפרון: מילים שתי זו, שחצנית לכתובת

כאן!״ ״לחתום
הבסיס. טייסי בל חתמו שעות כמה תוף

 צ׳ר־ וינסטון אמר עליהם אשר גיבורים אותם אלה היו
 לאנשים גדול כה חוב רבים כה חבו ״לא מעולם כי צ׳יל
מעטים.״ כה

 איש דעת על עלה לא נהרג. מהם עצום אחוז לחמו. הם
להיכנע. צריכה שבריטניה מהם

 פוחדים. שהם להודות התביישו לא הם אבל
 שולחנות־הב- מאחורי גאונים לאותם בזו והם

וכסכנה. באוייב שזילזלו תיבה
★ ★ ★

שר את השבוע שמעתי כאשר זה בסיפור זכרתי *1
.  התערבות על מדבר אלון, יגאל שלנו, החדש התעמולה ן

במצרים. הסובייטי הצבא
 ולהפציץ להמשיך שעלינו אמר אלון יגאל

 שעתה אן? המצרי, הנגד־מטוסי המערך את
סובייטיים. חיילים על־ידי חלקית מופעל הוא

 הרוסים? מצד יותר רבה להתערבות הדבר יביא לא האם
בחשבון. זאת לקחת שיש אלון יגאל ענה על־כך

 ואמיץ, ישר גבר לפנינו שהנה הוא שנתקבל הרושם
 אליה והמתייחס הצפוייה, הסובייטית ההסלמה את הרואה

 בשודיון־נפש. אף ואולי בקור־רוח,
הכרזה: את עיני לנגד ראיתי כימעט
הסובייטי?" הצבא מפני פוחד ״מי

★ ★ *
 מדי־ ששמה בנושאת־המטוסים מאנשי־הצוות אחד ך*
ראשון. לחתום מוכן אני נת־ישראל, ^

אלון. ביגאל מקנא אני
 העצמי בביטחונו בשוויון־נפשו, בקור־רוחו, מקנא אני

העילאי.

כלשהי. ישירה צבאית התערבות במחיר אפילו שלנו,
 שנועדו הצוותות, ואת הטילים את נשמיד אם יקרה מה
זו? סובייטית החלטה לבצע

הקרמלין: שליטי לעצמם יגידו אז האם

הכרנוה .•\־939 פעמו־ 1זיך3זרחי3
 מכל נשבח ניצ׳בו, חשבנו. לא זה על ״אוי,

הביתה? וילכו - העניין!"
דעתו. על זאת יעלה כסיל רק
ה בי בחשבון לקח הטילים, את ששלח מי

 ישראל אם מושמדים, להיות עלולים טילים
המה את מראש הכין הוא להתקיפם. תחליט

הבא. לך

קטנה. מדינה על־ידי הובס שצבאה ועולם עם קבל דות
 הקטנה, פינלנד על־ידי האדיר האדום הצבא הובס כאשר

 שפינלנד עד להילחם הוסיף הוא בדיוק, שנה 30 לפני
מארצה. חשוב חלק על ולוותר להיכנע נאלצה
 הקרמלין יוכרח במצרים, הסובייטי חיל־האוזיר יובס אם

 כלי- יותר, מגוונים חילות יותר, רבה עוצמה שם להפעיל
יותר. יעילים נשק

 לדעת אין חי״ר? עוצבות התקפה? טילי
אפשרות. מכלל דבר להוציא ואין מראש.

 העלולה מבישה, צבאית מפלה על לחפות כדי רק ולא
הפ במאבקים הצבאי המימסד של מעמדו עצם את לערער
בברית־המועצות. נימיים

של המטרה אותה את להשיג בדאי אלא
לה :3םא״מ־ מדגם הטילים עתה נשלחו מענו

ה העמדות ואת הנאצרי, המישטר את ציל
הערכי, בעולם סובייטיות

★ ★ ★

 שאנחנו המצב בדיוק זה הרי מה? ״אז : האומרים ש *
 מדינית מלכודת לרוסים מטמינים פשוט אנחנו בו! רוצים

ופסיכולוגית!
סוב צבאית נוכחות במצרים תיווצר ״אם
 לצידנו. להתערב ארצות־הברית תיאלץ ייטית

 האינטרסים ברצונה. תלוי בלל יהיה לא זה
זאת! חייבו שלה

 אינם 3ס״א־ טילי שהופעת שעבר בשבוע אמר ״רוג׳רס
 יופיע אם אולם נשק־הגנה. שזהו מפני אותו, מדאיגים
 חיילים של גדול ומיספר סובייטי, נשק־התקפה במצרים

אוטומטית. האמריקאית ההתערבות תהיה — סובייטיים
 כל את הפחות, לבל לנו, לתת יצטרכו ״הם
 וכמיקרה להם. זקוקים שנהיה והבטה הנשק

 ואת השישי הצי את להפעיל יצטרכו הצורך
המדינית. עוצמתם מלוא
 הערבים וכל ברית־המועצות — ברור לקיטוב יביא ״זה

אידי מצב זהו השני. בצד והאמריקאים אנחנו אחד, בצד
!״ אלי

מאמין איני זו, דיעה לבעלי הכבוד בל עם

חחס? מפחד חי

!

. אני כי חד ו פ
. פחד שזהו חושב אני מזה: גרוע א י בר
 טוב. חייל הוא פוחד שאינו חייל כי האמנתי לא מעולם

 מצב בכל המחשב הפחד, את היודע זה הוא הטוב החייל
 בתבונה מעשיו את המכלכל הסכנות, ואת הסיכויים את

במשימה. דבקות תוך ובהגיון,
 הופעת עם שנוצר החדש המצב את נבדוק הבה כן, אם

ש פנים להעמיד מבלי — במצרים הסובייטיים החיילים
מהו. פחד יודעים שאינם גיבורים אנחנו

¥ ¥ ¥
 את קושי, כל בלי להשמיד, ביכולתנו יש כי לרגע ניח 4•

 שהשמדנו כשם ,3סא״נז־ מדגם החדשים הטילים מערכת ^
.2הסא״ם־ טילי מערכת את

 מן ייהרגו, כך כדי שתוך גם מה בוודאי. יתרגזו, הרוסם
סובייטיים. חיילים וכמה כמה הסתם,

 ויש גדולה, ארץ היא כרית-המועצות אולם
 מתרגשת, היא אין כני־אדם. מאוד הרכה בה

חיילים. נופלים באשר כמונו,
 בסיביר, אסירים קבוצת על פעם סיפר המנוח (סטאלין

 האסירים ואחד הפרדות אחת סערה. בליל מעבודתה שחזרה
 כשבאו הפרדה. את והצילו קשה עמלו האנשים לנהר. נפלו

 חדש אדם לייצר יכולים ״אנחנו השיבו: בטענות, אליהם
חדשה?״). פרדה נקח מנין אבל רגע. בכל

 שליטי את ידריך חיילים כמה אובדן על הזעם לא ובכן,
ועמם. העולם מאוזני הדבר את יעלימו פשוט הם הקרמלין.
 ברית-המועצות מנהיגי כי להניח יש ככלל,

חשבון. מתוך יפעלו הם רוגז. מתוך יפעלו לא
לבדוק. אנחנו חייבים הצפוי חשבונם ואת

★ ★ ★
 של התקפה מתוך למצרים באים אינם סובייטים ך*

 היסוסים אחרי שהחליטו כפי החליטו הם ריגעי. שגעון ן ן
 במסע־ ההחלטה לביצוע הקרקע את הכשירו הם רבים.

ארצם. ברחבי ממושך תעמולה
חיל־האוויר מפני מצרים את להציל שעליהם החליטו הם

? ו ה מ
 כי מוחלט, כימעט כביטחון מחייב, ההגיון
 יהיה הטילים, השמדת אחרי הבא, המהלך
 - מצרים כשמי סובייטיים טייסים הופעת

 חיל־האוויר. טייסי עם פנים־אל־פנים ללוחמה
★ ★ ★

בטלוויזיה בראיונו זו אפשרות על רמז דיין שה
השבוע. בדבריו כך על רמז אלון ויגאל שעבר, בשבוע

אליה? נתייחס איך מעשית. אפשרות כן, אם זוהי,
 אמריקאי עיתון כך על (וחזר האומרים יש

סופר אינם הרוסים הרי מה? ״אז חשוב):
! מנים

 לפני נסתיימה אשר השנייה, מלחמת־העולם תום ״מאז
 לרכוש אפשרות כל הסובייטיים לטייסים היתד, לא שנה, 25

בוויאט־נאם. או בקוריאה הופעלו לא הם קרבי. נסיון
 טובים הסובייטיים שהטייסים להניח ״יש
 אכל הסוריים, או המצריים מעמיתיהם יותר

עליהם.״ גם יגברו עתירי־הנסיון, טייסינו,
 מצויינת הזדמנות זוהי כי הסבור מישהו יש (ואולי
 ערבי, צבא רק לא להביס יכול שצה״ל סוף־סוף, להוכיח,

מעולה.) אירופי צבא גם אלא
 הסובייטיים הטייסים של רמתם מהי כמובן, לדעת, קשה

 הטייסים את שנפיל נניח נכונה. זו שהערכה נניח אך —
טייסינו. בדם יותר, גבוה במחיר כי אם הסובייטיים,

אז? יקרה מה
 ויגידו: הקרמלין מנהיגי אז יתכנסו האם

 שדים. הם האלה הישראלים ״יופטוואיומאט,
 מכל נשבח בואו איתם. להתעסק בדאי לא

העניין!"?
★ ★ ★

בזאת. להאמין מאוד קשה שה,
להו־ תוכל לא היא גדולה. מעצמה היא ברית־המועצות

 במיבחן עומדת אלה מטענות אחת טענה שאך
ההגיונית. הביקורת

★ ★ ★
 יתערבו ה־סד בשנות כי ביטחון כל אין אשית, ך*

סוב התערבות של במיקרה אוטומאטית האמריקאים ן
שהוא. מקום בכל ייטית,

 מהתערבות ויותר יותר מתרחק האמריקאי מצב־הרוח
הצ האמריקאית שסוכנות־הביון אחרי אלה, בימים צבאית.

 נטייה יש בקאמבודיה, פרו־אמריקאית הפיכה לחולל ליחה
 למרות צבאי, סיוע ללא זו ארץ להפקיר בוזשינגטון חזקה

האיסטראטגי. מיקומה
 על ישראל קיום עצם את לשים שמובן מי

כקלות-ראש. לדעתי, פועל, - הזה הקלף
להת וושינגטון את יחייב אמריקאי אינטרס איזה שנית,

בער פעילה למלחמה האמריקאים יצאו שאם ברור ערב?
 בארות־הנפט במרחב. האמריקאיות העמדות כל יתחסלו בים,

 יטואטאו הפרו־אמריקאיים המישטרים יולאמו. ו/או יושמדו
הנסערים. ההמונים על־ידי

 לי אמרה בוושינגטון מאוד בבירה אישיות
 האינטרסים כל את נאבד ״אם :שעברה בשנה
 אינטרס בל לנו יהיה לא הערכי, בעולם שלנו
 להתייחס נמשיך בוודאי, ישראל. על להגן
 לתמוך עניין לנו יהיה לא אך כאהדה, אליה

בפועל." בה
שא לשאול ברצוני אלה, הגיוניים לשיקולים מעבר אולם

 עצמנו את למצוא מעוניינים באמת אנחנו האם פשוטה: לה
 וה האם ורוסיה? אמריקה בין ישיר עימות באמצע בקרוב
 עם בקרב לעמוד — אליו שואפים שאנו האידיאלי המצב
 יהיה הפיסי קיומנו כשעצם הסובייטי, הצבא מן חלקים

 שאיננו אמריקאי, נשיא של יומיומיות בהחלטות תלוי
שיקוליו? יהיו ומה יהיה מי יודעים
 יש מחר. המצב את יקבע היום, שנעשה מה

מראש! מהלכים במה לחשב


