
יי* במרחב הבאה המירהמה מנת את שיוסט גווע צרפתי גנרל
 המצוייר, הצרפתי השבועון של השבוע גיליון

ה הפרשנים אחד פצצה. מכיל מאץ׳,״ ״פארי
 בופר, הגנראל בצרפת, ביותר החשוכים צבאיים
 צבאות של הקצונה בחוגי רבה מיוקרה הנהנה
 תוכנית־ את פירסם בכללם, צה״ל ושל העולם

 תפתח אכן אם — וקורותיה הבאה המילחמה
 מתאר הגנרל סוריה. נגד מונעת במיתקפה ישראל

לשי צותת כאילו — קלילה בצורה הדברים את
 במדינות המימשל ראשי של דימיוניות חות

 רציניים, הם עצמם הדברים אד — המעורבות
 הקיימים. הנתונים של ידעני ניתוח על ומתבססים

 טעות מתור למשל, — קוריוזים כמה בתיאור יש
״כור.״ בשם גור למרדכי הגנרל קורא

 אם־כן, אנו, אין רגע. בכל מעמדך את
הרסתקות. מפני מובטחים
!אתי לא :רצץ

*
 , בוושינגטון. הנשיא של מישרדו

 פורר, הנשיא — גברים שלושה
 ושר-ההגנה קיסינג׳ר שר-החוץ
בפיו. מיקטרת עם שלזינגר,

 הייתי ההיבטים. כל את בחנו ז פורר
 ► פשוטות מסקנות לכמה כעת שנגיע רוצה

עצמנו. לבין בינינו —
 על חוזר ואני אמרתי, ז קיסינג׳ר

היא יצרניות־הנפט נגד פעולר, :דברי
 בחזית־הנפט, יעיל איום ומשמשת סבירה,

־ י ע צ מ א ע ה כ ת אס חייבים, אנו ה. ר
 בשום אסור אבל כזו, לפעולה להתכונן כן׳

הת של שתוצאותיה כיוון לבצעה, אופן
מדי. חמורות תהיינה סובייטית ערבות

ן 1 ותו־לא ולחץ, הרתעה :פורר
 1 בחש- מביאה אינה זו דיעה ז שלזינגר

 שיש הגרעיניים אמצעי-ההרתעה את בון
 | כי סבור אני הסובייטים. כלפי בידינו
 לפי- נהנים אנו שממנו העליונות במצב
 , באופן להתערב הסובייטים יעזו לא שעה,
ישיר.

 בטוח. לא זה אבל אולי, י ז קיסינג׳ר
ל הרוח כרגע נושבת שבמוסקבה מהדגם

 מחלתו הפשרה. לעבר לא הקשחה, עבר
 1 להוד לנו שאסור אות היא ברז׳נייב של

ממנו. עלם
 הזכות גם לנו אין אולם שלזינגר:

הפעולה מסויימות. בנסיבות יוקרה, לאבד

י ח ח1ח מ ח1ח ח א
 בחשאי להתחולל העלול על אמת, ההל שבו דימיוני, סיפור כתב בופר גנרל

 יגיע אכן שהמצב במידה וברית־המועצות, ארצות־הברית ישראל, של במטות־חכלליים
התפוצצות. לידי

 מצלמת״טלוויזיה הצליחה בדרך־פלא פי לרגע נניח חבה לנושא, לגשת על־מנת
 זו, דראמה של העיקריות הדמויות של בהתלבטויותיהן לצפות לנו לסייע נסתרת

עומדות. הן שבפניהן ההחלטות את שוקלות חן בו ברגע

׳שואל תפתח האם
במילהמת־מנע?

 דומה מישרד שבתל־אביב, במישרדו
 צבא- רמטכ״ל בהיותו פגשתיו שבו לזה

 ששודדד מילחמת ומנצח ההגנה־לישראל
 יצחק ישראל ראש־ממשלת פוסע ימים,
 לידו גדולה. מפה בפני אנה־זאנד, רביו
 בור*, הגנרל הנוכחי, הרמטכ״ל עומד

הצר באקדמייידהימילחמה תלמיד־לשעבר
פתית.
ואובייק קרי-רוח גברים שני הם אלה

 את מכנים היינו 18ה- במאה טיביים;
״פילוסופים.״ שכמותם
ש לתוכנית בעניין הקשבתי :רצץ

 לקווים באשר איתך מסכים אני הצעת.
 בקיר- ,בסיני שעמדותינו ברור הכלליים:

 לפחות לנו מבטיחות תעלת־סואץ, בת
יכו אנו זו. בחזית אחד שבוע ושל עיכוב

 סוריה, נגד כוחותינו את לרכז אם־כן, לים,
 לבנון דרך דמשק ואת הגולן את לעקוף

 ולי חומס דרך מיזרחה להבקיע והבקע,
ולהש לכתר ולבסוף, — דרומה אחר־מכן

הסורי. הצבא עיקר את מיד
 ימים, שלושה זו לפעולה חוזה אתה
 העניין צבאית שמבחינה כך ארבעה, נאמר

בהחלט. אפשרי
אותנו? מוביל זה לאן אבל
 הצבא להוצאת אותנו מוביל זה :בור
מוג עובדה וליצירת פעולה, מכלל הסורי
מקו לנו שמרמזים כפי — שתאפשר מרת
 אמריקאית התערבות — מסויימים רות

 הבעייה נתוני את ותהפוך במקורוודהנפט,
ישראל. של לתועלתה המיזרח־תיכונית

של הקלאסי החסכית זהו כן, רבץ:

במקור. טעות *

 אני אבל והישראליים. האמריקאיים הנצים,
 אי- כל־כך. פשטני באופן זאת רואה איני

התער של האפשרות מן להתעלם אפשר
 המשך את שישנה דבר סובייטית, בות

ללא-הכר. הסיפור
 המובא קטן, מחקר ערבנו לכן :בור
 יכולים הסובייטים בי מניחים, אנו להלן.

 די- שתי בדרך־האוויר יומיים תוך להנחית
 בעיראק, אחת לפחות בצפון־סוריה, וויזיות

 של טייסות — השלישי היום מן והחל
מטוסי־יירוט.

ץ  אך סביר, זה צבאית מבחינה :רב
 פעולתנו על מיידית השפעה לכך תהיה לא

דמשק. נגד
 התהוותו את מאפשר זה אבל כן, :בור

 אנו לישראל. מצפון חדש עויין כוח של
הס תוך היריב, את בסך־הכל !מחליפים

להמשך. באשר גדולה תכנות
 כוחות יהיו שלסובייטים ברגע :רצץ
 מעבר מאיראן ידרשו הם ובעיראק, בסוריה
 ייתכן במקביל, לעיראק. הקווקז בין חופשי

 להתערב, התורכים את יאלצו שהם מאד
 מיצרי דרך שלהם1 לצי מעבר וידרשו

הנ הופכת בקפריסין התקרית הבוספורוס.
בהחלט. סבירה זו חה

 ימים כמה כעבור כי חזינו, לכן :צור
ל ועד מאיראן להתרחב, הסיכסוך עלול

להת מצריים תוכל רגע באותו בוספורוס.
 שמצפון בעוד מדרום, עלינו ללחוץ חיל

ניכרים. כוחות עלינו מאיימים
 הנוכחי, במצב מאד. ברור זה :רצץ

 הסתכנות לעצמנו להרשות יכולים איננו
 עוד מה סובייטיים. כוחות עם ישיר במגע

 מספיק, בכוח אמריקאית, שהתערבות
נסיבות. באותן ודאית איננה

 גם הגענו שאליה המסקנה זוהי :צור
 רק מוצדקת תהיה מילחמת־מנע אנחנו.

 ברית־המועצות תהיה לא ,1967ב־ כמו אם,
 כיום המצב במהירות. להתערב מסוגלת

מדי. קרובה היא — שונה

 על הלבן בבית מתייעצים ושלזינגר פורר קיסינגיו,
הפרסי במיפרץ תסינויות־הנפט לפלוש התוכנית

 שלכם המחקר לך. מודה אני :רצץ
 לצאת לישראל אסור לטובתה כי, מורה

למילחמת־מנע.
 אתי. מסכים שאתה שמח אני :צור

 וחרוב שרון... כמו ניצים יספק לא זה אבל
לאבד עלול שאתה עד קטן, כה הוא שלך

מו יהיו כשכוחותינו קלה, תהיה הצבאית
 של אחת ודיוויזיה השביעי; הצי כנים:
כו על-ידי מתוגברת בים־התיכון, נחתים

 כך באירופה. המוצבים אמריקאיים חות
 הנפט מן 40,־/״ על להשתלט מסוגלים נהיה

הלובי. הנפט כל ועל הפרסי, שבמיפרץ


