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א עלולה שהיא וטוען תה להבי שמד ה ישראל מדינת שר ל

 יתוגברו והכוחות אחה יום תארך הפעולה
בגשר־אודרי. ימים שמונה תוך

!שהסוב הנחה מתוך זאת, :קיסינג׳ר
 איך רואה איני מכך, יתירה יזוזו. לא ייטים

 אני כזו. השתלטות עם הסעודים ישלימו
להר לצאת הזכות לנו אין שוב׳ אומר 1

 בגי- בלב חלחלה תעורר אשר זו, פתקה
 יסכימו לא שוודאי האירופיים, בריתנו

לה.
 אילו שונה, היה המצב :שלזינגר

 במיזרח־התיכץ, הסובייטים כבר התערבו <
ישראלית. ממיתקפת־מנע כתוצאה למשל

 את לנו מספק היה זה כן, :רןיסינג׳ד
 מפגרים היינו אז אבל הפוליטית. האמתלה

בקווקז, שהסובייטים, בעוד אחד, בשלב
 מערך בגלל לזירת־האירוע. ממש סמוכים
 לפעול חייבים שאנו טוען אני זה, לא־נוח

המועד. את נאחר — שאם־לא־כן ראשונים,
 לרעיון מצטרף אתה ובכן, שלזינגר:

? הזו הפעולה
מיש- על מתווכח אני !לא :קיסינג׳ו* .

 מתנגד אני אך כשלעצמו, חק־המילחמה
המועיל. ביצועו להיות שאמור למה בהחלט

לפעו להתכונן שעלינו לטעון ממשיך אני
ובעי מעט, עליה לדבר גלוי, באופן זו לה
לפעול. ניאלץ י אכן שבו למצב עצמנו את לדחוף לא קר

 זוהי צודק. שאתה סבור אני :פורר
רוזוולט: תיאודור של הישנה האיסטרטגיה

ביד...״ גדול מקל ולהחזיק בנועם, ״לדבר

 המארשאל כמוסר,כה. הקרמלין, 1
מתכודדים. וקוסיגין גרצ׳קו

שהאמרי סבור אתה האם קוסיגין:
 וש־ שדות־הנפט, על להשתלט ינסו קאים

יתקיפו? הישראלים
לןי: י סבור אינני הגיוני, באופן גרצ׳

נק תיבת־פאנדורה. לפתוח עלול זה כך.
 סבור ואני האמצעים, כל את כבר טתי

מאד. כך על יצטערו שהם
 תעבור 1975 שנת אם־כן, :קוסיגין

)18 בעמוד (המשך

כוחות :הט׳ יוםו
 את חוצים צה״ל
ה הלבנון. גבול

לאו לפרוץ כוונה:
 הים בין החוף רו

 להתפרש וההרים,
ה במישור בצפון
 דרך להבקיע בקע,

דרו חומס מידבר
דמשק. לכיוון מה,

 הרוסים :2 + ע׳
 די־ שתי מנחיתים

ב מוטסות וויזיות
 ואחת סוריה, צפון

 ,3 + בע׳ בעיראק.
 אליהן מצטרפות

בסי טייסות־יירוט.
ה עומדים ני

תזוזה• ללא צבאות

 :6 + ע׳ מד 4 + ע׳
 מ־ דודשת מוסקבה
חופ מעבר אנקרה

 ומ־ במיצרים, שי
 אווירי מעבר טהראן
ל בשיטחח, חופשי
 אווירי. גשר יצירת

ל נערכת תורכיה
ה הסובייטים. צד
האמ השישי צי

הבי מתקרב. ריקאי
מכותרת. דמשק רה

 מצריים :7 + ע׳
ה בסיני. תוקפת
 מתהדקת טבעת
ש ישראל, סביב
 כוח גס מאיים טליה
הש מצפון. רציני

 האמריקאית רה
מדי. מאוחר מגיעה
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