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צנחנים - בכוויית ינחתו צה־׳ל כוחות
מיתקני־הנפט... את ■תפסו אמריקאיים

האמ יוכלו לא האם — ולהיפךאלאדיומיבצננ
 הסוכייטים עם לעשות ריקאים
למוס שתעניק מוקדמת, עיסקה

 תמורת סין, נגד חופשית יד קבה
לאמרי לתת סובייטית הסכמה

ץ כמרחב חופשית יד קאים

 ביום שחר, עם התחיל אלאדין מיבצע
בשבוע. השישי

ה לעיני גילו הראשונות קרני־השמש
 מטו״ של צי כוויית של הנדהמים תושבים

 פורחים החלו לאחר-מכן מייד טי״תובלה.
הראשונים. המיצנחים בשמיים
 על במהירות השתלטו צח״ל צנחני

האמרי מטוסי״התובלה נמל״התעופה.
 בזח מופתית, בדייקנות נחתו קאיים

 הש- מתוכם במסלולי״הנחיתה. זה, אחר
 אוגדת־ של הראשונה החטיבה תפכה

שרון. אריק של בפיקודו המישלוח,
על מראש, היטב, שתורגלו החיילים,

 משימותיהם, את מילאו היעדים, דגמי פי
 זמן יגיד בהתנגדות. להיתקל מבלי כמעט

 בידי כוויית של שדות״הנפט חיו קצר
התח מוקדי־השילטון, עם יחד צה״ל,
וחתיקשורת. בורה

 והיו — בכוויית שלטו צה״ל יחידות
 העצום, המרחק מבסיסי״הבית. מנותקות
 חשוף היה לכוויית, ישראל בין המפריד

מ הסעודיים מטוסי״היירוט להתקפת
הסו והמטוסים ארצות״הברית, תוצרת

בריח״מ. מתוצרת והעיראקיים ריים
הפעולה. מתכנני את הדאיג לא זה

 פירסמח אחרי-חצהריים השישי ביום
 אולטימאטום ארצות-חברית ממשלת
 ארצות־חנפט לכל וכן ולכוויית, לישראל

הפרסי. למיפרץ הסמוכות
 ל־ ישראל בין שפרצו פעולות-האיבח

 את מסכנות בהודעה, נאמר טדינות-ערב,
 ומאיימות לארצות־חמערב, אספקת־הנפט

החופשי. העולם של הפיסי קיומו עצם על
 לשני ארצות״חברית מודיעה משוס-כן

 תוך יודיעו לא אם כי הלוחמים, הצדדים
 פעולות״האי־ כל הפסקת על אחת שעה
 כדי להתערב, ארצות-הברית תיאלץ בה,

העו של החיוניים האינטרסים על להגן
המערבי. לם

ב .14.25 בשעה נמסר חאולטימאטום
 חחי״ר צנחני הופיעו בדיוק 15.25 שעה

 עומאן, בשמי ארצות-חברית של המוטס
 בחריין, כטאר, המאוחדות, האמירויות

 במהירות התגברו הם וכוויית. סעודיה
 המקומיים, הכוחות של ההתנגדות על

 ימי, כוח-משימה במטוסי הסתייעות תוך
 האטומית נושאת-חמטוסים שבמרכזו

הפיליפינים. מאיי שבאה ״אנטרפרייז,״
ל בארות״חנפט נתפסו רבים במקומות

 נזקים נגרמו אחרים במקומות תקין. מצב
 ול* לצינורות לבארות, וכבדים בינוניים
 על־ חוצתו או שפוצצו נמלים, מיתקני

מוכנות. תוכניות על-פי העובדים, ידי
 כי העריכו האמריקאיים המהנדסים

חו שלושה תוך יופעלו הנפט מיתקני כל
יש בתקופת״חביניים היותר. לכל דשים,
ש במצבורי״הנפט מדינות-המערב תמשו
מראש. לכך הוכנו

עצ על קיבל האמריקאי כוח״חפלישה
 חיל־ של הצרכים כל את גם לספק מו

בכוויית. שנשאר הישראלי, חמישלוח

 על חולמים בישראל רכים נשים
זו. מעין פעולד, תבוצע שבו היום, בוא

יו טובה דרך שאין להם נדמה
ה פחטנות־הנפט את לשכור תר

 בחנק ישראל על ערכית,-המאיימת
וכלכלי. מדיני הדרגתי,

 מקורות- על האמריקאים ישתלטו אם
ה מחדש תתהדק ישראל, בעזרת הנפט,
מת שהחלה האמריקאית-ישדיאלית ברית

אי מצוקת-הנפט. בגלל רופפת-לאחרונה,
 ׳שהיד ׳מפני לישראל עורף■ ■ שפנתה רופה,

תו התעשייתי, גרונה על מוגהת הערבית
בחובו ולהיזכר לרווחה, לנשום שוב כל

ישראל. עם כלפי המוסריים תיה
 שחקים. תרקיע שוב צה״ל של היוקרה

 הטובים בימים כמו לקדמותו, יחזור הכל
 הישראלי שחלקו מוסקטיר, מיבצע של

קדש. נזיבצע נקרא
 ץ אסשרי זה האם :היא השאלה
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מטורף. זה מדי. גדול זה אפשרי. זה ) 1
 גם נאמר דבר אותו. הרי אכל
 עבד* שגמאל אחרי ,1956 בשנת

 תעלת־ חכרת את הלאים אל־נאצר
 וצרפתיים בריטיים וקולות סואץ,

 את לתפוס הדרישה את השמיעו
ככוח. התעלה
 מצליח היה לא מוסקטיר־קדש מיבצע
הצי־ את עמי־ערב, את לחלוטין להפתיע

הפוכה? גישה בעל אדם מו
העוצ מן ישתכר עצמו קיסינג׳ר אם

 במרחב להפעיל ויחליט בידו, הנתונה מה
ויאט־נאמיות? שיטות
 על הדיבורים שבל יתברר ם א

 אמי אלא היו לא וסחטנות הרתעה
 אותו כל ובמשק צעי־הסוואה,

 כיותר, רציניות הכנות נעשו זמן
 שעת לקראת וצבאיות, מדיניות

ץ השי״ן

 על המרחף העיקרי ימן־השאלה **
בכו תלוי כזה מיבצע של האפשרות ^
 להגיב ברית־המועצות של וברצונה חה

 צבאיים. באמצעים עליו
הער את תביא סובייטית צבאית תגובה

 ברצינות, לאיומים התייחס לא איש סביר.
הברי יעזו שאכן האמין לא שאיש מפני
 מעשה לבצע והישראלים הצרפתים טים,

נועז. כה
 של הרעיון ממרכיבי אחד בל

בפומבי. נדץ בבר אלאדין״ ״מיבצע
 דרו המכובד, האמריקאי הצבאי הפרשן
 את חודשים כמה לפני פירסם מידלטון,

 כדי לכוויית, יוטס צה״׳ל של שכוח הרעיון
שם. שדות-הנסט את לתפוס
 מיב־ שייתכן אמר עצמו קיסינג׳ר הנרי

 יהיה אם שדות-הנפט, לתפיסת אמריקאי צע
 כאשר חנק. של בסכנה נתון המערבי העולם
ה התייצב סוער, ויכוח זו הערה עוררה
קיסינג׳ר. מאחורי בפירוש סורד נשיא

 הבנת על הופצו שונות ידיעות
ה במטב״ל תובניות־לשעת־חירוס

 של ותירגולס הכנתם ועל אמריקאי,
הצורך. לעת כוחות-הנחיתה,

 האחרון בגיליונו פירסם סיים השבועון
 שיש מומחים מפי לבוא המתיימרת רשימה,

 והמשר־ האמריקאי, במטכ״ל מהלכים להם
חטי שתי יוטסו לפיה, דומה. תוכנית טטח
 צבא של 82ה־ המוטסת האוגדה של בות

 חיל־ של לשדה־התעופה ארצות-הברית
 כוח־ לסעודיה. ומשם הישראלי, האוויר
 מורכב ויהיה ממיזרח, יבוא שני משימה

וחיל-נחתים. מטוסים מנושאות-מטוסים,
ניס אלא אינם אלה שכל להניח מקובל

 את ולהרתיע להפחיד אמריקאיים יונות
 סח־ מופעלת סחטנות-הנפט מול הערבים.

 את להזהיר ביקש קיסינג׳ר טנות-מנשק.
 מדי. קיצוניים אמצעים ינקטו לבל הערבים

.אם יהיה מה אך כוודאי. . .
במקו־ ויבוא מחר, ייפול קיסינג׳ר אם

 מקומית מילחמה של אופי לשאת כזאת
 בשטח, זרים צבאיים כוחות אין מוגבלת.

 עליה יהיה להפעילם. תוכל .שברית־המועצות
 אטומי, באולטימאטום — במישרין להגיב

ואיראן. עיראק דרך יבשתית בפלישה או
 מוכנים האמריקאים יחיו האם

בכך? להסתבן
בוושינ המתכנן אך זאת. להאמין קשה

 — מועד באותו שיהיה, מי יהיה — גטון
לאפ נמוכה סבירות דרגת להעניק יוכל

 יוכל הוא הסובייטית. ההתערבות של שרות
 העימות מן תירתע שברית־המועצות לקוות
 של משבר-הטילים בימי שעשתה כפי הסופי,
 להבטיח הכורח כי להחליט יוכל הוא קובה.

 מב־ כה הוא הערבי הנפט זרם את למערב
כזה. עצום סיכון לקבל יש כי עד רי!ע,

 הבית נוספת. אפשרות גם יש
 שעת• לנצל להתפתות יובל הלבן
 בשכרית-המו- כלתי-חוזרת, בושר
 האחת כחזית עסוקה תהיה עצות

 המרחב מן את יותר לה החשובה
הסיני. הגבול שלנו:

 בשעה לפועל יצא מוסקסיר־קדש מיבצע
 המרד בדיכוי עסוקה היתר, שברית-חמועצות

 בן־ ודויד מולה גי אידן, אנתוני ההונגרי.
 שבריתיהמוע־ — בטעות — האמינו גוריון

 להתערב תוכל לא כי עד עסוקה, כה צות
התעלה. גדות על שיתרחש במה

 חדש סובייטי־סיני סיכסוך מחר יפרוץ אם
 כשעת־כושר? הדבר ייראה לא האם —

 האמריקאים יוכלו לא האם מכן, יותר
 מצידם נועז למעשה הסינים את לעודד

אמרי סיוע הבטחת תוך הסובייטים, נגד
 להם שכדאי הסינים יחשבו לא האם קאי?
ה של דרך־ההתפשטות לחסימת לעזור

דרומה? סובייטים

 מזדקרת לכל מעל אך אפשרי. זה ל ^
:ממנה להתעלם שאי־אפשר הנחה

במוס תיצור אמריקאית פלישה
 ולהתערב לקום עצום פיתוי קבה

הערכים. לטובת
ה עשוי הקרמלין, שליטי כעיני

היסטו בהזדמנות להיראות דבר
 היסטורי מיפנה כלתי-חוזרת, רית

העולם. כתולדות
ה ״העולם מרכז הוא הערבי העולם
 האסיאתית־אס־ תלת־הייבשת — שלישי״

מ לאחת שהצטרפותה ריקאית־לאטינית,
השלי את לה תבטיח מעצמות־העל שתי

כולו. בעולם טה
מבק הבולשביקית המהפכה ראשית מאז

זה. היסטורי יעד להשיג הסובייטים שים
 לבין ארצות־הברית בין ישיר עימות

 הישג לטווח זה יעד יקרב הערבי העולם
הסובייטית. היד

 לעמוד ברית־המויעצות ראשי יובלו האם
 בחדרי- אז יתגברו לא האם מנגד? אז

 הנוקשה, הקו אנשי הקרמלין של החדרים
? הבינגושית ההפשרות במדיניות המואסים

 על הימור יהיה אלאדין״ ״מיבצע
 לנחש יכול אינו איש בולה. הקופה
דבר. ייפול איד מראש
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המעצמתיים, החשבונות לכל מעל ך

 מישני הנראה גורם כזה בעימות יש
 לוח על מכריע יהיה אך לוח-השירטוט, על

ההיסטוריה.
 על מושלם ניראה נזוסקטיו־קדש מיבצע

ברי של המשולב הצבאי הכוח המפה. גבי
ה הכוח כביר, היה וישראל צרפת טניה,
 לא פשוט המיבצע אפסי. היה המצרי צבאי
להיכשל. היה יכול

א אכל . הו נכשל
 בעיר לוחמי־גרילה כמה בגלל מדוע?

 סובייטיים? איומי־סרק בגלל פורט־סעיד?
אמריקאיות? קריאות־פוייה בגלל

 את תחתיו ׳וקבר התמוטט, המיבצע לא.
 מפני בעולם, הקולוניאלית התקופה שרידי
 את בעולם, השלטת הרוח את נגד שהוא
 של והתיקוות השאיפות את העמים, מצפון

האנושי. המין רוב
 ליד המדינות שלוש חיילי הופעת

הת של נחשול עוררה תעלת-סואץ
 העולם. את שהציף ככירה, רגשות

ער אליל הסד עבד-אל-נאצר גמאל
 ה־ למחרת ככר עולמי. וגיבור כי

 איך להבין אף היה קשה מיכצע
 יכול שהוא כדעתו מישהו העלה
להצליח. ככלל

 מיבצע לגבי פי־כמה־וכמה נכון זה כל
 אותו. לבצע אפשר טכנית, מבחינה אלאדין.

 גם אבל צבאית. מבחינה קשה הוא אין
 אמרי- גרעינית להתנגשות יביא לא אם

 — חדש מבול יוליד הוא קאית־סובייטית,
מר את שיציף וזעם התרגשות של מבול
המע העמים את גם שיקומם העולם, בית

 כוח־מחץ השלישי לעולם שיעניק רביים,
 את תחתיו יקבור יאשר מדיני־פסיכולוגי

האמריקאית. היוזמה
יש תשתלב אם אסון זה יהיה

כלשהי. בצורה בזה במיבצע ראל
 חסר- היה מזיבצע־קדש צה״ל ניצחון
 ההיסטורי המדיני הנזק לעומת משמעות,

 מיבצע אותו בעיקבות לישראל שנגרם
 כחלק סופית ישראל את שסיווג הרה-אסון,

הקולוניאלי. העולם מן
 של המיידים הפירות יהיו

 — יהיו כאשר אלאדין״ ״מיכצע
 שישראל תהיה המכרעת התוצאה

 ח■ את סופית עצמה בפני תחסום
 העולם ואל הערכי, העולם אל דרד

 עתידנו צפון שבו כולו, השלישי
הארוך. בטווח הלאומי




