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במדינה
העם

ח ק שבוע ל ה
 השבוע ישראל השתלבה דרכים בשתי
 את מפניה ניגבה האחת בידה במרחב.
 את שהפך השרב, על-ידי שנגרמה הזיעה,
 השניה ידה לוהטת. לחממה כולו המרחב
 הצעת־ההח־ למען בהצבעה באו״ם, הורמה

 מזהיר מדיני נצחון שהנחילה הערבית, למה
להלן). (ראה אל־נאצר עבד לגמאל
 נסוגי המרחבי האקלים של הזיעה מפני
 ביקשו המים, ממלכת לעבר המדינה אזרחי

 הקרה. למקלחת ומתחת בבריכה בים, סעד
הנסי היתה המרחבי הפוליטי הלחץ מפני

 לדעת נוכחו ישראל נציגי יותר. קשה גה
בד לידיהם היוזמה את יקחו לא שאם

נטרלאי ובהתאם מרצינם במרד־ דו,שתרש
 זאת לעשות בסוף ייאלצו עצמם, של סים
 מדינית של האינטרסים לטובת כורחם, בעל

המערב.
השבוע. לקח היה זה

 שני. לקח עוד היה לתככים. קרקע
 רבים ישראלים התרגלו שלם דור במשך

 אינם עצמם שהערבים עצמם את להשלות
 איני במרחב הקורה ושכל כלל, חשובים

המעצ של והתככים הקנוניות פרי אלא
 נוחה: מסקנה נבעה מכאן הגדולות. מות
 לשכנע רק דרוש בערבים, לטפל צורך אין
 מיש־ כללי את לשנות המערב מעצמות את

למחנם. ישראל את ולהכניס חקם
 מרה. טעות שזו הוכיחה באו״ם ההצבעה

תהלי על־ידי בעיקרו מוכרע המרחב גורל
 והשנאות המאבקים השאיפות, פנימיים: כים

 עוד כל עצמם. המרחב עמי של ההדדיות
 זרות מעצמות יכולות מסוכסך, המרחב
 אך מזימות. בו ולרקום אחיזה בו לקנות
 — בחלקו אפילו — מתלכד שהמרחב ברגע

ל הקרקע את הזרות המעצמות מאבדות
תככיהם. זריעת

 הוא ערב. עמי איחוד לגבי נכון הדבר
 המרחב עמי ליכוד לגבי כפליים נכון יהיה
ישראל. כולל כולו,

מדיניות
אל מונחי□ טילי□ שר בי
גי שנצא,״ ברגע הנה תפלוש ״ישראל

לכת בסוד בריטי קצין־מודיעין השבוע לה
 שורצים עתה ״כבר בעמאן. הזרים בים

ה את המכינים צרפתיים, קצינים בישראל
מונ טילים של סודלות ומקימים התקפה

 הבריקו עמוקות, התרשמו הכתבים חים.״
דחו רשות וביקשו הסקופ את לעתוניהם

 את לראות כדי לישראל מיד לנסוע פה
הטילים.

 הצרפתיים הקצינים את מצאו לא הם
אח גלויות הכנות לא גם הקליעים, ואת
חששו אולם קרוב. צבאי למיבצע רות

דיפ עם בשיחות כליל. נעלמו לא תיהם
 את שקלו מקומיים, ומנהיגים זרים לומטים

 את זאת בכל תבצע שישראל האפשרות
 חוסיין שהמלך ברגע הירדן״, אל ״המיצעד

המרחב. מלכי כל בדרך ילך
 הזרים הדיפלומטים רוב שניה. כושה

 למי־ לצפות שאין למסקנה הגיעו בישראל
:הסיבות גדול. צבאי בצע
התנאים את מיד יחזיר כזה מיבצע •

 בצורה הפעם מסיני, ישראל לנסיגת שגרמו
 1956 שבאוקטובר בעוד יותר. עוד חריפה
וה ההונגארי במרד עסוקה רוסיה היתד,

 הפעם הרי לנשיאות, בבחירות אמריקאים
 אולטימא־ ללחץ פנויות המעצמות שתי יהיו
 לעמוד תוכל לא ישראל ישראל. על טיבי
כזה. כפול לחץ בפני
ש הסתם מן יודע בן־גוריון דויד 0
 במיבצע־ שניה בפעם לעמוד מסוגל אינו

 לא ישראלית ממשלה שום מביש. נסיגה
 של המערבית הגדה פינוי על לצתת תוכל
 בדעת־ עמוק לזעזוע לגרום מבלי הירדן
 משטר את למוטט העלול הישראלית, הקהל

את לסיים ירצה לא עצמו ביג׳י מפא״י.
שניה. נסיגה של בצל שלו הקאריירה

 לעשות מה תדע לא ישראל ממשלת •
 להט עתה החדורים נוספים, ערבים במיליון
קיצוני. לאומני
סואץ־ מיבצע של היוזמת צרפת, 0
זו. הרפתקנית מדרך כיום רחוקה סיני,

 וחסר־ כושל עסקן שהיה מולה, לגי בניגוד
 המכוונת ברורה, מדיניות לדה־גול יש דרך,

 האפרי־ ההמונים אהדת את לצרפת לרכוש
 אך ישראל, את ינטוש לא דה־גול קאיים.

ש בהרפתקה להסתבך לה ירשה לא הוא
המוסלמי. העולם כל את נגדו תקים

 הזהירו זאת לעומת המערכי. לכותל
 הזרים הכתבים את המערביים המדינאים

:״קטן״ ישראלי מיצעד של אפשרות בפני

 ופתיחת ירושלים, של העתיקה העיר כיבוש
להר־הצופים. הדרך

 כזד, מיבצע עשוי הדיפלומטים, לדעת
 בגלל הישראליים המנהיגים בעיני חן למצוא

סיבות: כמה
 על להשתלט לצה״ל יאפשר הוא 0
 ארץ־ כל על למעשה החולש דרכים צומת

 בדרום לחברון הדרך :המערבית ישראל
בצפון. ולמשולש

 עצומה, במידה פופולארי יהיה הוא 0
 בחירות על מיד להכריז לבן־גוריון יאפשר
 של הקולות המוני את לו שיביאו חדשות
הלאומני. והימין הדתיים

 עמוק כה לזעזוע יגרום לא הוא 0
 של חמורה כה בסכנה כרוך אינו בעולם,

ואמריקאית. סובייטית התערבות
 ישראלית הכרזה מלווה יהיה אם 0

ה את למסור ישראל נכונות על דרמטית
 עלול הוא בינלאומי, למשטר העתיקה עיר

 שדעתו הוואתיקאן, בעיני אפילו חן למצוא
 הדרום־אמרי־ המדינות גוש לגבי מכרעת
קאיות.

 את יזעזע הוא : זה מיבצע של המגרעת
 ופאקיסטאן מאינדונזיה המוסלמי, העולם

 אחת את בירושלים הרואה מארוקו, ועד
עו במסגד רואה הקדושות, הערים משלוש

ל רק לא המיבצע עלול לכן מקדש• מר
 ישראל בין התהום את מסוכן באופן העמיק

 לתגובות לגרום גם אלא הערבי, והעולם
חשיבותו. ממידת למעלה בינלאומיות

 לא ישראל :השבוע בסוף הרוב, דעת
מאומה. תעשה

נשמע? מה
ב שר־החוץ שר־הבטחון, ראש־הממשלה,

 הסעד, ושר הדואר שר הדתות, שר פועל׳
למע יום באותו שהיווה האיש לחדר. נכנס

 בתוכו באחדו כולה, הממשלה משליש לה
 לחברי לספר בא תיקיה, 17 מתוך ששה

נשמע. מה הכנסת של ועדת־החוץ־והבטחון
 ברצון מוזתר היה בן־גוריון שדויד יתכן

ב לועדה נקרא הוא אולם זה. תענוג על
 מפלגות ידרשו שאחרת איום תוך תוקף,

 כי הכנסת. של מושב־חירום האופוזיציה
 שדבקה במחלה חולים ישראל עסקני כל

 הם :הציונית התנועה מראשית עוד בהב
 בעיות- על לחשוב תחת סודות. לדעת רוצים
 שאינן הישראלית, המדיניות של הירוד

 הם החולפות, הקטנות בעובדות קשורות
 שידיעתן אלה, עובדות דוזקא לשמוע רוצים
ועליונות. חשיבות של הרגשה להם נותנת

 העיקרית הידיעה לערכים. דואג דאג
 הוראה אבן לאבא שניתנה היתה, ביג׳י בפי

 ההחלטה הצעת קבלת בעד באו״ם להצביע
 חוץ המערב. עמדת את שגילמה הנורבגית,

 לדברי בתוקף להשיב אבן נצטווה מזה
שהא הסובייטי, שר־החוץ גרומיקו, אנדרי

מזויינת. התקפה בהכנת ישראל את שים
שעות. ארבע ארכה המייגעת הישיבה

 שינוי שחל מצא הביתה, ביג׳י כשחזר אך
 דחוף במברק הודיע אבן במצב. קיצוני
 הצעת- לגיבוש עתה דואג האמרשילד שדאג

 להתקבל העשויה משותפת, ערבית החלטה
 נצחון לקאהיר להנחיל העצרת, כל דעת על

פרסטיג׳ה. של גדול
 הוא מאליה: מובנת היתה- ביג׳י תגובת

 לנאום ההצבעה. נגד להצביע מאבן תבע
ב הסכים. לא אבן אולם בחריפות. נגדה

 שי־ מחדש. בענין לעיין ביקש חוזר מברק
 מול לבדה לעמוד עלולה ישראל : הוליו

 בדידותה את בזאת להפגין או״ם, קולות 80
 הנצחון את יותר עוד להגביר המוחלטת,

הערבי.
ל הוסיף ביג׳י, את המכיר אבן׳ אולם

 :משכנע יותר הרבה נימוק זהירות יתר
 תצביע שישראל בתוקף דורשים הצרפתים

בעד.
 החלשה. הנקודה זאת היתד, קיי♦ א*.

ל ביג׳י מוכן פרס של הצרפתים ״בשביל
 ביג׳י משרד־החוץ. של פקיד העיר וותר,״
 הבימיי את שכלל חדש, מברק לאבן הריץ

״או.קיי.״ האנגלי
הצ בעד הצביע שאבן בישראל כשנודע

 הערבים כי להוכיח שנועדה הערבים, עת
 להם נכנע העולם כל כי בדעתם, מאוחדים

 הבריטים לגירוש גורמים לבדם הם וכי
 רבים נדהמו ולבנון, מירדן והאמריקאים

 ועדת־ חברי ובעיקר — ישראל מעסקני
 משהו להם הבטיח שביג׳י החוץ־והבטחון,

 מפני במיוחד, התרגזו הם לגמרי. אחר
יוד שאינם כאנשים חבריהם בעיני שנתגלו

 ישראל יכלה לא ״מדוע הסודות. את עים
מהם. רבים שאלו מהצבעה?״ פשוט להימנע

 שאין בממשלה תשובה. שוב היתה לא
 היא אפשריות. האפתעות כל מדיני, קו לה
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