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השגות מנעה םריגות נקווה ״
 צומת - לטרון נפדה מדוע ? הדרום כחזית נצחונה פירות את מדינת־ישראד הפסידה מדוע
 דמותה תהיה מה ? הירדנית מדינת-הבובות לידי - ארץ־ישראל כמרכז כיותר החשוכה הדרכים

? המצרי הצכאי האיום של האמיתית רצינותו מה ? מחר תפרוץ אם מלחמה, של
. הזה* ״העולם מערכת חכר פנה אלה לשאלות תשוכות רקכל כדי ן ו ע מ ש , ל ן ר י כ  א

 אחד כטחון, לעניני השומר-הצעיר הקיכוץ־הארצי מטעם והממונה עין־השופט משק חכר
 של תשוכותיו כפרט. המצרית החזית ולכעיות ככלל, צכאיות לכעיות כארץ העיקריים המומחים

להלן: וכשדות־פלשת, לירושלים כדרך הגדולים הקרכות כימי גכעתי חטיכת מפקד שהיה מי
שער). (ראה

 החשוכ הערכי הצכא לדעתך, כיום, מהו
? כיותר
 ואוצרות האנושי הפוטנציאל המצרי. הצבא ספק, ללא
 להגשים לה מאפשרים זו, מדינה לרשות העומדים הטבע,
 לעבר- בנגוד המזויינים. הכוחות הרחבת את מהירות ביתר

 להגדיל מסוגלת ואינה מאדם ריקה ארץ שהיא הירדן,
הפנימיים הניגודים עוד כל הערבי הלגיון את רציני באופן

מי ח ם: לו רו עון הד מ דן ש בי אל א ך ויג לו א
ה הרי ארץ־ישראל, ערביי גיוס את לה מאפשרים אינם

 אותם שיהפכו למספרים צבאם את להגדיל מסוגלים מצרים
התיכון. במזרח ביותר הגדול לכוח ספק ללא

 המצרי הצכא שדמות חושכ אתה האם
7 נגדו לחמת מאז ניכר כאופן השתנתה
 ונופל עומד המשטר צבאית. דיקטטורה קיימת במצריים

 השליטים מעוניינים כן, אם שלו. הסדיר הכוח תמיכת עם
 מלחמת־ מפלת ולקח הזה, הגורם נאמנותו. את להבטיח

 הלוחם את להפוך ההכרח שמן להם הוכיחו השיחרור,
ההיאבקות. במגמות לשותף

 כה שעד (דבר סמלים לפני גם נפתחו הקצונה שורות
 המשפחות בני מבין גויסה כשהקצונה אפשרי, היה לא

 וכתוב! קרוא לומדים החיילים הועלתה, המשכורת הטובות,)
 רק הם אלה — המגויס למשפחת דואגים מטויימת במידה

בדמותו. השינוי את כיום הקובעים הדברים מן מעט
 את לבטל המשטר מסוגל לא שלמעשה היא המיגבלה

 ומאחר הפרס; של בריאותו מצב את להטיב הבורות,
 לתנאייחיים האזרח של תביעותיו את ממלא שאיננו

 נאמן לשותף אותו להפוך גם מסוגל אינו יותר, אנושיים
ללחימה.

 לדעתך. להשפיע. עלולה מידה כאיזו כן, אם
 ויקכל קיכל המצרי שהצכא הנשק תוספת
המערכי ממחנה
 בצבא כיועצים משרתים גרמניים קצינים של גדול מספר
 לחשיב יסוד נותן זה השריון. בכוחות ובעיקר המצרי,

 עמוקה חדירה על־ידי ברורה, הכרעה אחרי שהחיפוש
 הצבא של הטאקטית המחשבה מן חלק יהיה וכיתור,
 רב גורם להיות יכולה הנשק תוספת כך, אם המצרי.
משקל.

 כאמת מסוגלים שהערכים חושכ אתה האם
ש הגרמנים, כמו זרים, מומחים מפי ללמוד

? אחר מסוג סדיר כצכא גדלו
רב־טורא' כיום אבידן, שמעון של בנו אבידן, דן באמצע, *

---------------------------------------------------נבעתי■ נחסינת

עצמי. את להקריב האדם נבונות יהיה הגבול בוזדאי.
הנשק. את מפעיל אדם

 ריק למראית־עין שדה־הקרב נעשה מודרנית במלחמה
 הפרט על קרובות ולעתים גדול, נעשה הפיזור מאדם.

 אחד מקול יותר ואז לאו. או להילחם אם בעצמו להחליט
 מתקדמים,״ ו״חבריך ״משמעת״ אומר אחד בלבו. מדבר

 ״יעשו אותך,״ ״יהרגו האומר אחד עוד ויש חייב,״ ו״אתה
 והמשמעת, האמון בעזרת אז, ואם לבעל־מום.״ אותך

 יילחם לא המטרה, בצדקת והאמונה אהבת־המולדת באה לא
האיש.

 תוספת-הנשק כי חושכ אינך האם אולם
 האנושי שהיסוד כאלה לממדים להגיע עלולה
? כהרכה יוקטן

 כי השניה מלחמת־העולם אחרי האמינו האמריקאים
 הפצצות. בטכניקה, שימוש בעזרת ליפול יכולה הכרעה

(בקו מלאה הדוגמה אין אם גם מאז, שהיו המלחמות אך
 חיל־ של שמשקלו הוכיחו סין), את להפציץ יכלו לא ריאה

בעבר. כמו נשאר רגלים
הלוחם, הכוח בשבירת רק לא מחייבת טוטאלית מלחמת

 משקלו כן, אם המשקי. והעורף העם רוח שבירת גם אלא
 המרכזי, לגורם הפך להיפך, אלא הוקטן, לא הפרט של

 ביטויו את והמוצא העולם צבאות כל על־ידי שהוכר דבר
ובחימוש. באמון במיבנה,

 ככוח התקווה כל את איפוא, תולה, אתה
 גורמים של כהתערכות ולא וצכאה, המדינה

? זרים
יום, ושכל השלום, על להילחם שיש בדעה שאני מאחר

 מלה ילד וללמד בית ולבנות הגבול את לחזק נוכל בו
 עצמנו את שנראה ההכרח מן נצחון, הוא חדשה, עברית

 שלום של מצב להיות יכול גורלנו. על כאחראים
 ובישראל. בגואטמלה בקוריאה, מלחמה אך בעולם, מדומה

 שאנו והיכולת האירגון למידת מכרעת חשיבות כן על
לגלות. יכולים

הנו והערכתך הקרכי נסיונך לאור כן, אם
 ש; ומכנהו דמותו להיות צריכים מה כחית,
? המדינה כטחון את המכטיח הכוח

 לצורך המנוע כוח וניצול האדם על־ידי האויר' כיבוש
 אותן ועורף. חזית בין הבדל אין המרחקים. את מחקו הלחימה
 אותן את לגלות אזרח כל וחייב לכולם, אורבות הסכנות

החייל. מן שדורשים התכונות
 ובהכנת ארגוניות במסגרות ביטויו את למצוא צריך זה
האנושי, הפוטנציאל יהיה תמיד ללחימה. האוכלוסיה כלל

 הפוטנציאל מאשר יותר קטן לדגל, לקראו יכולים שאנו
המח המבנה, לגבי מסקנות נובעות מזה ערב. צבאות של

הלחימה. במגמות הכלל ושותפות הטאקטית שבה
 ושגבולות מוגפלים התעשיתיים שמקורותיו קטן, עם

 טבעי מחסום לשמש לצורך בהתאם נקבעו לא מדינתו
 חייב פוליטי משא־ומתן או לחימה כדי תוך אלא להתקפה,

התפר הראשונים בשלבים לבלום שיאפשר למבנה לדאוג
 אפשרויות נותן הארץ של הטופוגראפי המבנה אפשרית. צות

מובי רבים תנועה צירי אויב. מצד ולכיתור לביתור -רבות
 מכוח שחלק לדאוג כן, אם יש, ולרחבה. לאורכה לים

הגבולות. לאורך בקביעות מוצב יהיה הלוחם האדם
 הכוחות מן ניכר חלק לרתק האחד אפשרויות. שתי וכאן
 * מבחינה בו לשאת שאין דבר הגבולות, לאורך הסדירים
—. — — הכוח לניוון יגרום גם שריתוקו ומשום תקציבית
 מעמד יחזיקו אלה שמשקים מתכוון אתה

? הגכול על
 מבנה הספר. תושבי על מבוססת השניה האפשרות כן
 מתאימה, הגנתית ליחידה ארגונם הישובים, של. מתאים

 את לתת חייבים התקפה, לבלימת הדרוש בנשק חימושם
 המילואים, כלומר העם, עיקר לגיוס הדרושה השהות
לשרות.

 מעמד יחזיקו אלה שמשקים מתכוון אתה
? המתקדם האוים קוי מאחור גם

אדם, כוח של בלתי־פוטק לזרם זקוק מודרני צבא כן.
אקטי איי־התנגדות לטבול יכול אינו הוא והספקה. דלק
 חדירה של במקרה שגם כן, אם הכרח, מן בעורפו. ביים

 ; הסכנה לחיסול ניכרים כוחות להקציב אויב כל יצטרך
 העומדת האופרטיבית העתודה את מקטין ששוב דבר

 מטרתו את והופך שלו המחץ כוח את מחליש לרשותו,
מוגבלת. ליותר
 מתאים שילוב על מבוסם להיות חייב המבנה כן, אם

 מרחבית. והגנה סדיר צבא מילואים, : הזרועות שלוש בין
 הזנחה העם, כוחות כל הפעלת את מבטיח השוזר, פיתוחם

היתר. ערך את בספק מעמיד מהם אחד של
 תפיסה על רק מכוסמת זו תפיסה האם
היוז נטילת את מונעת אינה האם ? הגנתית

ל המלחמה פרוץ עם מיד לידינו מה
 בבלימה אך בלימה. יחייב הראשון השלב נכון. ההיפר

 במידה מותנה להתקפה מהגנה המעבר הכרעה. אין בלבד
 אינו המרחבית ההגנה תפקיד קו־הגבול. בהחזקת גדולה

 הבא, לשלב וקרש־קפיצה בסיס להיות גם אלא לבלום, רק
י - הכרעה. אחרי וחיפוש היוזמה העברת

תפיסה מאשר גכעתי כחטיכת נסיונך האם
זו?

 כל של ההתחלתי לקו נהפך החיצוני שהישוב נוכחנו
 האויב פני את לקבל יותר נוח שלנו גם נוכחנו קרב.

 את לכזזץ דמו, את מקיז שהוא אחר ורק פעילה, בהגנה
 מן להוציא אין אך ולהכותו. אחד לאגרוף הכוחות כל

 בכל. מתאימה להיות יכולה שהיא מסקנה שלנו הלקח
.*י מקרה•
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