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מוכנה אינה מצרי□
 קטן ציכור לידיעת בריטיים מומחים על־ידי שהוכן פודי, דו״ח זהו

כבריטניה. והעתונות המוסדות הממשלה, הצבא, ראשי של
 החשוב על-ידי המקויים פרטי בשרות-מודיעין זה דו״ח של מקורו

 לעתים הקרובה זה, שכועץ מערכת .אקונומיסט*. בריטניה, כשכועוני
 הגבוהים, פקידיה דעת את לרוב והמשקפת הממשלה לעמדת קרובות
 החשוכים האנשים כין רק המופץ לעניני-חוץ״ ״דו״ח קבע דרף מדפיסה

 שלא מראש להתחייב נאלץ אלה דו״חים על מנוי כל במדינה. כיותר
 ח דו•׳ כל כראש ממגד. קטעים ולא כמלואו לא תוכנם, את לעולם יפרסם

״סודי״. הכותרת מתנוססת
 הזח, הדו״ה של אחד טופס על ידו את לשים שהצליח הזה״, ״העולם

 לעצם הנוגעים כעניינים שהמדובר מאחר כמלואו, לפרסמו צורף רואה
מדינת-ישראל. של קיומה
 ספק כלי המשקף בריטי, דו״ח זהו כי לזכור הקורא חייב זאת עס יחד

 ברורה ממגמה מושפע הוא בריטניה. ממשלת של הרשמית ׳העמדה את
 רקע לספק כדי מצריים, של כבוהה ולהפחית ישראל של בכוחה להגזים
 עדב מדינות את המחזקות כמרחב, הנוכחיות הבריטיות לפעולות מוסרי

 פרטי לעצם רב ערך יש המסקנות, כלפי זו הסתייגות לעומת ישראל. נגד
לדעתם. חייב בישראל נאור אדם כל אשר הניתוח,

 הפרשן של הערותיו הן בסוגריים, הדו״ח כתוף המופיעים המשפטים
 כדי הדו״ח, לניפוח קלים שינויים הכניס שאף הזה״, ״העולם של הצבאי
הצבאי. כמקצוע כמיוחד בקיאים שאינם לאנשים גם מוכן לעשותו

מרחב• שוו-משקל

חים שלו נשל! של הראשונים למ
 כוחו את בהרבה ישנו לא למצריים צ׳כי | |

אל־נאצר. עבד גמאל סגן־אלוף של הצבאי
 הבאים המשלוחים גם יהיו אומנם, אם,
ל תעזור לא העיסקה כל הרי סוג, מאותו

ש מצב־חירום באותו לטפל אל־נאצר עבד
א  התקפה (כלומר, עליו חושב כנראה הו

ה של הבא הניתוח מצריים). על ישראלית
 שיעמדו הקשיים את מגלה המצרי הצבאי כוח
ה את להעביר כשירצה אל־נאצר עבד לפני
מעשי. לשימוש הצ׳כי נשק
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יועילו לא המיגים
 שהגיע הראשונה האונייה **טען

1  מסוג מטוסים רק כלל לאלכסנדריה 3
 קרוב אולם ותותחים. שריונים וכמה 15מיג־

 ה־ ולא הסובייטיים הסילונים לא כי לוזדאי
למצריים. רב ערך בעלי יהיו שלהם טאנקים

ה חילות־האוזיר של המומחים המיגים.
 אחת שנה לפחות דרושה כי סבורים מערביים

 מתקופת מערביים טייסי־סילון להקפיץ כדי
 ההאנטר. או ד,מאבר המיג!, לתקופת הוואטפייר

הח מטוסי־הסילון דם האחרונים (שלושה
 בחי־ נרחב בשימוש הנמצאים ביותר דישים

 ועליהם והמזרחיים, המערביים לות־האוויר
קו בשמי האווירית המלחמה בנוייה היתד,
מיו הם וואמפ״ו מסוג מטוסי־הסילון ריאה.
 המצויים רבים מיתקנים חסרים והם שנים,

 הטיסה כן על יותר. החדישים בטיפוסים
יותר.) הרבה קשה החדישים במטוסים
 התאמת תהליך את להחיש יהיה אפשר
 יש זה במקרה גם אולם לחץ, תחת הטייסים

 חצי־ בחזית המיג של בערכו ספק להטיל
 קל ושריונו מדי גדולה מהירותו סיני. האי
 תמיכה להגיש שיצלח מכדי יחסי באופן מדי

 התכוונו המיג מתכנני לתיל־הקרקע. אווירית
 שני. מטוס נגד להילחם שיוכל מטוס לייצר

ש בגובה דווקא לטוס המיג מיטיב כן על
מטר. אלפים 10מ־ למעלה
 תמיד המצריים המטוסים נחלו כה עד אגב,
 להיכנס שניסו מקרה בכל ניצחת תבוסה
ישראליים. מטוסים עם זה מסוג לקרב

 שנודע כפי תכלול׳ הסובייטית עיסקת־הנשק
 הורכבו כבר מהם שניים מיג. מטוסי מאתיים

או אלכסנדריה. ליד דכיילה, בשדה־התעופה
באוויר. נראו לא כה עד לם

 סוגם מה הוכח לא כה עד השריונים.
 הגוש על־ידי למצריים שסופקו הטאנקים של

ש רם בקול מתפארים המצרים הסובייטי.
 .4 סטאגין יוסף מסוג טאנקים להם סופקו

 בהפעלתם הכרוכות הבעיות הרי כן, אם
 זה מסוג טאנק של משקלו עצומות. יהיו
 מסוג בריטי שטאנק בעוד טון, 60ל־ מגיע

 מצריים בכל טון. 52 רק משקלו צנטוריון
 שטוחים קרונות־רכבת חמישים אפילו אין

 (אותם הצנטוריוניס את אף לשאת המסוגלים
מבריטניה.) בשעתו, המצרים, קיבלו
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 יעזרו לא כשלעצמם, הנשק, יטעני **

 היסודיות החולשות את לחסל במאומה
 החולשות המצרית. הצבאית המכונה של

:הן העיקריות
ר . ס שריון. חו לי־ כי  שכבר כפי מו

 (טאנקים האמיתי. עקב־אכילם זהו הוזכר,
מבלי גדולים מרחקים לנוע יכולים אינם

 על הפעלתם. לפני יסודי לתיקון שיזדקקו
 לאזור עד הטאנקים את להוביל נהוג כן

 כלי־ או שטוחים קרונות־רכבת גבי על הקרב
 מכוניות.) על־ידי הנגררים מיוחדים תובלה

ה טאנקים, להובלת קדונות־רכבת 14 רק

 סיני. בחצי־האי עתה נמצאים לשימוש, ראויים
 של המהיר הקילקול את בחשבון לוקחים אם

 המצריים המיתקנים מצב ואת זחלי־השריון,
 לא שאף בוודאות לקבוע אפשר לתיקונם,

ברשימת הכלולות מגונדות־השרנזניס אחת

 למעלה של טוזח־פעולד, לה יש המצרי הצבא
 הרכבת, מן הורדתן ממקום■ קילומטרים 40מ־

 למרות חריפות. כעיות-חימוש .
 ובמקומות בשבויה בצרפת, מקריות קניות

 לרשות העומד העיקרי התותח הרי אחרים,
 25 בן הבריטי התותח הוא המצרי הצבא

 לתות״ דווקא כי מאמינים אולם הליטראות,
 אי־אפשר התחמושת. למצרים חסרה אלה חים

 מעשר למעלה במחסן אלה פגזים להחזיק
 ביותר. הטובים ההחזקה. בתנאי אפילו שנים,
 הפגז של המרעום מתחיל זו תקופה אחרי

להתקלקל.
 הצבא של .הקל הנשק של המגוון המקור

 מאד חמורות לבעיות הוא גם גורם המצרי
 הזה הנשק רוב התחמושת. אספקת בשטח

 למצרים יש כן ?י־אנפילד. מסוג בריטי, הוא
 שנרכשו וחצי־אוטומטיים, אוטומטיים רובים

 באזוקות נוספות לאלה בבלגיה. מככר לא
מ ומרגמות שבדי מסוג אנטי־טאנקי) (נשק
ובלתי־זהוי, ספרדי צרפתי, בריטי, מוצא

 הוקם הנילוס של הדלתה שבאזור נראה
 הספרדי. לנשק פגזים המייצר בית־חרושת

 מחבל- חברת־נשק לאותה מסונף זד, מפעל
 מי סקורצני, היא בספרד נציגה אשר הסאר
 (אוטו היטלר. של המקצועי החוטף שהיה

 לעצמו רכש הנאצי המס. קצין סקורצני,
 שעה השניה, מלחמודהעולם בימי עולמי שם

 בני■ לשיחרור מיוחד־במינו מיבצע על שפקד
 המיב־ האיטלקיים. שוביו מידי מוסוליני טו
 מקום־ ליד שנחתו דאונים בעזרת בוצע צע

והע הפאשיסטי המנהיג את חטפו המאסר,
הגרמני.) לשטח בירוהו

ה של הקרבי הנסיון חוסר .
 הסדיר המצרי הצבא המצריים. קצינים

התגונ של במצב נמצא כשהוא יפה לוחם
 זה דבר גבוהה. ניידות מחייב שאינו נות,

 במלחמת היחידי הקרב בפאלוג׳ה, הוכח
 אולם המצרי. העם ב׳לב לאפוס שהפך תש״ח

הנו המשטר גאוות שעליו המשמר־הלאומי,
 5000כ־ פזורים זה ברגע פחות. יעיל כחי,
בח קטנות, ביחידות המשמר־הלאומי, אנשי

 כוחו מכל כשליש זהו בסיני. הישראלית זית
המשמר־הלאומי. של
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* א ך ב רי צ צ מ  אלף 95 כיום כולל ה
 המשמר־ חיילי אלף 15 מלבד איש, 1 ן

 200מ־ בהרבה נופל זה כולל מספר הלאומי.
 תוך לגייסם יכולה שישראל החיילים אלף

 את בחשבון לוקח אינו זה (דו״ח שעות. 24
 גם להבטיח הישראלי המטכ״ל של חובתו

המדינה.) גבולות שאר את
 חיל־האיור היד, הצ׳כית עיסקת־הנשק לפני
גר בערך. מטוסים, 100מ־ מורכב המצרי

 וואמפ״- ממטאורים מורכב היה הקרבי עינו
.52ו־ ג מסוג בריטיים, ריס

סי 14 בינתיים השיגו שהישראלים ייתכן
 חדישים שהם נזיסטו־צ מסוג צרפתיים, לונים
 מטוס־הקרב הדו״ח. טועה (כאן אלה. ככל

 כי כלל, קיים אינו מיססר־צ מסוג הצרפתי
 אולם בייצורו.) שהוחל לפני עוד נפסל הדגם

 אינו הישראלי חיל־האויר של עמוד־השדרה
 חיל־האויר של מעמוד־השדרה בהרבה שונה

המצרי.
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מוחלטת עדיפות לישראד
 ל־ ערובה שנתנו לוש"המעצמות ***

(ארצות־הברית, שביתת־הנשק קווי קיום \1/
02 בעמוד (המשך


