
 אי־אפשר בבוקר. מחר תקום היא אם
 כזאת איבה של ממצב בן־לילה לעבור
זמן.״ לוקח זה שלום. של למצב
אוטונומיה. אומר אתה •

 לתקופת־ טובה צורה זו לדעתי ״כן.
מעבר.״
 צריך צה״ל איך ובינתיים •

להיערך?
 בדיוק יסודות, שני על בנויה ״הגנה

 התנועה ואש. תנועה התקפה: כמו
 מוכרח אתה התקפת־הנגד. היא בהגנה
 צריך כי חזקים, מערכי־הגנה לבנות
 לך אין בהפתעה, תותקף שאם לזכור

 שיגייסו עד תעשה ומה כוחות, די
אותם."
 למיב־ הופכת לא ישראל •
צר?

 שבתוכו מרחב־הגנה זה ״המיבצר
 לשחק ניתן החלופות ועם לשחק, ניתן
טוב, יותר

 זקוק פשוט אתה .
 די לך אין ברירה. לך אין כי לחלופות,

כוחות."
מספיקה? לא ההרתעה •

 מהאיום מאוד מודאג אני ״תראה,
 להפתיע. שלהם הכושר בגלל הסורי

 חוץ אחר, קרוב איום שום רואה לא אני
 בבוקר שמחר אומר לא אני מהטרור.

 זה את יעשו הם אבל תוקפים, הם
לעין." הנראה בעתיד
מיתקפה? מין איזה •
 שנלקח מה את להם להחזיר ינסו הם

 הם בקלות, להם ילך זה ואם ,1967ב־
בצפת." גם יעצרו לא

שומרון רמטכ״ל
לייחס לא לציטזט, לא לפירסום, לא

 ישראל מבחינת הגיעו. כן כבר שהם
חשובות.״ אינן האלה האמירות

חשוב? מה •
בשטח.״ ״העובדות
שהן? •

 בעיקר מאוד, התעצם הסורי ״הצבא
."1982ב־ מילחמת־הלבנון, מאז

 כוללת למילחמה בנוי הוא •
שהוא חושב והוא ישראל, נגד

בה? לנצח יוכל -
 שלום לא הן שלו ״האלטרנטיבות

 הן האלטרנטיבות כוללת. מילחמה או
 שתביא מוגבלת מילחמה או שלום

לשלום.״
שלום? רוצה אפר •

 עושה היה שצה״ל מה רבה בחוכמה
 חלק העביר הוא דומות: בנסיבות
 נתן זה למילואים. שלו הסדיר מהסד״ב

 לא זה אבל גדול, כספי חיסכון לו
המעיר." את לו החליש
הסו הצהרות־המילחמה •
פנימי? סורי עניין הן ריות

 זה. על לבנות אי־אפשר אבל ״כן.
 הזמן, כל עירגיים להיות צריכים אנחנו

כא הגיוני, ניתוח על לסמוך אסור כי
 בין. הסדירים בכוחות פער כזה קיים שר

וסוריה.״ ישראל
 היא סוריה עס המילחמה •

בלתי־נמנעת?
במאוחר או שבמוקדם חושב ״אני

ברק סגן־רמטב״ל
לשחקו׳ ניתן שבתוכו סרחב־הגנה זה ,מיבצר

 הזמין בזמנו שבגין היא ״העובדה
 הסימנים, כל לפי בא. לא והוא אתו,
 רוצה לא שהוא להגיד יכול לא אני

 התלהבות. מראה לא הוא אבל שלום,
 איש קצין, הוא מיהו. לזכור צריך

 העלאווית, הכת וחבר הבעת׳ מיפלגת
 נגד חלוצי תפקיד לו שיש הרואה
האימפריאליס הכוחות ונגד ישראל

 הזה הדגל שלום, יעשה הוא אם טיים.
 אחרות עובדות יש אולי ממנו. ילקח

 הסימנים לפי אבל ממני, שנעלמות
 על־אנושיים מאמצים עושה הוא בשטח

 אופציה לו שתקנה צבאית, להתעצמות
התקפית.״

לו.
ש■ הצבא את צימצם הוא 1

עשה והוא מאוד, רע הכלכלי ,מצבו

 אינני מתי, מילחמה. לפרוץ עלולה
 לא היא לחלוטין, מבודדת סוריה יודע.

בעלי־ברית.״ לה שיש סוריה כמו
טוב? וזה •

 — וצריכים — יכולים ״אנחנו
 את שיגדילו דברים מיני כל לעשות
 תהליך־ את לקדם דהיינו, בידודה.

השלום.״
סוריה? בלי •

בעד. אני — סוריה עם אפשר ״אם
 בעד. כן גם — סוריה בלי אפשר אם

 עם שלום בעד אני כל קודם אבל
הפלסטינים.״

ערפאת? •
לעשות." מה אחר, לי ״אין
פלסטינית? מדינה •

נבהל אני ,אבל מזה, נבהל לא ״אני

יריב פרשן
השחר מהאיום מאור מודאג .אני

 לא זה הצלחה ניצול •
מוקדם? תיבנון
 להביס חושבים שהם חושב לא ״אני

לבד.״ ישראל, את
 או הועילה וענונו פרשת •

הזיקה?
 להועיל הזיק. שזה חושב לא ״אני

 צד גם לזה יש אולי. יודע. לא אני —
 דעת־הקהל את מעורר זה כי טוב,

הגרעיני. לנושא
הפ גילה שווענונו מה •

תיע?
מי?״ ״את
למשל. המערב, את •

הפתיע. לא זה מומחי״המערב ״את
 הפתיע לא זה אותם, הפתיע לא זה ואם
 ברית־המועצות.״ מומחי את

ה היקף על הפירסומים •
 גורם אינו הגרעינית עוצמה

מרתיע?
 תרגיל־ שזה החושבים ערבים ״יש
ישראלי.״ הונאה

בן־נון חיל־האוויר מפקד
ההחקפיחו־ האזפציה על ויתור כאן ,אין
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