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העם
דתקר־יח* קרה מה
 מחלות של חיידקים בגופו נושא אדם כל

 לאיש אותו הופכים אינם אלה אולם רבות.

 דרושים למחלה, יגרום שהחיידק כדי חולה.
 החיידק כוח את המגבירים נוספים, תנאים

הגוף. של כוח־הדיתנגדות את מחלישים או
 הם כזה. לאדם דומים ישראל גבולות

 סיכסוכים, של רבים חיידקים בחובם טומנים
 בלתי־ סלעי־מחלוקת תמיד. הקיימים חיידקים
 במיצרי החל — לאורכם פזורים ספורים
ל ועד ניצנה, של המפורז והאזור טיראן

 השטח בכנרת. והדייג הר־הצופים מובלעת
 הוזתיקים אחד הוא תל־קציר ליד ר,מפורז

 צד לכל כי הסיכסוך. שבחיידקי והקבועים
 (ראה זה שטח של למהותו שונה יחס יש

סו־זז). עמודים
 מעצמם גורמים אינם אלה חיידקים אולם

בכו אין רגילים, בימים צבאית. להתלקחות
 לנסיעות איומים, לחילופי להביא אלא חם

 האזורים חריפות. מחאות ולהגשת מתווכים
נכ תרומה תרמו סוריה בגבול המפורזים

 פעמים גרמו הם זה. מסוג לתגבות בדה
 שנשכחו קטנות, לתקריות בלתי־ספורות

יומיים־שלושה. כעבור
 להתלקחות, יביאו אלה שחיידקים כדי

 דרושות מקומית. תקרית מאשר יותר דרושה
 את שייצרו ובינלאומיות מרחביות נסיבות
 אחד, צד לפחות מחלה. להתפרצות התנאים

 מעוג־ להיות צריכים הצדדים, שני ולרוב
כזאת. בהתפרצות יידם

עיי דיפלומטים עצמם את שאלו השבוע
תק להפיכת גרם מה רבות: בבירות פים
צב להתלקחות תל־קציר באזור קטנה רית
 בממדים לפעולות בעקבותיה שהביאה אית,

 קיימת האם בכך? מעוניין היה מי חמורים?
להשתל פתיחה יהיה בצפון שהקרב סכנה
 ופעולות־נגד, פעולות של מחודשת שלות

 היבול ותגמול־נגדי, תגמול של מעגל־קסמים
 עם חדשה, מרחבית במלחמה רק להסתיים

 לשלים מכך לנבוע העלולות התוצאות כל
העולם?

 כל אלה. לשאלות קלות תשובות היו לא
 בדעתו רבה במידה תלויה היתד, תשובה

להלן). (ראוז המשיב של הקדומה

מרחביים יחסים
השניה החזית
 למיבצע־סיני להביא עלולים ״הענינים

 הלונדוני השבועון שבוע לפני קבע חדש!״
 קוראים לגבי אקונונזיסט. והשקול המכובד

 כי מוזרה. חזדת־דעת זאת היתד. רבים,
 השטה, פני על המרחב, נראה לא מעולם

 שעבר. בשבוע מאשר יותר ורגוע שקט
 השטח לפני מתחת כי ראו מעטים רק

מסוכנת. מגמה בעלי גורמים פועלים
 הג-רמים אחד כדתי־רצויה. הרגעה

 השקט. של מהותו בעצם נעוץ היד. האלה
 ככל הצבאית, המתיחות ימי שהתרחקו ככל

 כן כללית, הרגעה של אשליה שהשתררה
 לגשת הגדולות המעצמות של רצונן גבר

 של המטרידות המרכזיות הבעיות לפתרון
 בעית היא ביותר המטרידה והבעיה המרחב.

הפליטים.
 חושבות הן כיצד הסתירו לא המעצמות

 העולם כל שכמעט מכיוון זה. לפתרון לגשת
 לחלק לפחות לתת יש כי בדעה מאוחד

 המדינאים קיזז לישראל, לחזור הפליטים מן
 לחץ־של־שלום. בהדרגה להפעיל יוכלו כי

 וניתנו ועדת־הפיום, מחדש הוקמה זה לצורך
הח לביצוע להביא המפורשות ההוראות לה

הפליטים. בעדני האו״ם לטות
 בי הסתירה לא מצדה, ישראל, ממשלת

 אנטי־ישרא- נטיה אלה בהחלטות רואה היא
 עומדת ישראל ׳ממשלת כי מובהקת. לית

 פליט אפילו להחזיר שאין דעתה על איתנה
 זד, מעקרון סטיה כל וכי אחד, פלסטיני

המדינה. בבטחון כפגיעה במור■
 לא הישראלית מדידות־החוץ שאנשי מכאן
 השטחית ההרגעה כי הרגשתם את הסתירו
 בחובה טומנת ישראל, לרעת פועלת במרחב
רבות. סכנות

 למחרת השבוע, לאתגחז תשובה
 בהרחבה דמשק רדיו ציטט ,פעולת־ד,תגמול

 (״האחדות״). אל־ווחדה הדמשקאי העתון את
 היא חירבת־תזזאפיק פעולת ני טען העתון

 ואסקי־ טופט איננה למעצר ישראל תשובת
המואץ. בפתח פליה

 נפוצה דעה ספק בלי המביעה זו, טענה
 בין היחסים לכלל נוגעת ובעולם, ברע״ם
 אל־ עבד גמאל של משטרו לבין ישראל
 מתחת הם, אף התפתחו אלה יחסים נאצר.
לנקודת־משבר. השטח, לפני
השליט הגיע האחרונים בימים דווקא בי

 שלו. הפוליטית הקאריירה לשיא בקאהיר
 חסרי־ פוליטייס נצחונות של שורה נחל הוא

 בבנית סוף־סוף שהתחיל רק לא תקדים.
 קודש־הקדשים שהוא כאסואן, הגבוה הסכר

ה שמעצמות אלא המצרית, דעת־הקהל של
 לבצע הזכות על ביניהן התחרו אף עולם

ש בעוד זה. מפעל של השני השלב את
 לממן נכונותו את הביע אייזנהואר הנשיא

 ההצעה, על ברית־ד,מועצות קפצה זהי, שלב
 גדול נוסף אשראי אל־נאצר לעבד הגישה
 תקופת־הבניה את לקצר הסכימה ואף ביותר,
חשובות. שנים בשלוש
 כלכליות הצלחות כי ספק אין אחד מצד

 לנטוש אל־נאצר לעבד לאפשר יכלו אלה
 ישראל, בגבול הפוליטיים המאבקים זירת את

הכל במהפכה שלו הפרסטיג׳ה את לקשור
 מצד אולם מצריים. בתוככי וחברתית כלית
 ביכולת מסויים זילזול בלבו נטעו גם שני

 את מצא זר, זילזול לי. להפריע ישראל
 התוצאה: מוגברת. בהרגשת־בטחון ביטויו

 עם שכרת הג׳נטלמני ההסכם את ביטל הוא
 מיט־ שהובילו ספינות עצר האמרשילד, דאג

 שנקבע מתחכם הסדר ■פי על ישראליים עדם
האו״ם. של ובתיווכו שלו ביוזמתו

להת היד, קשה £' בקלפים מחזיק מי
 כי זו. נקודה על אל־נאצר עבד עם ווכח

 וקר־רוח, מחושב אדם שהוא רע״ם, נשיא
 ואין בידיו, הקלפים כל בה בזירת־קרב בחר
 שתי לכיבוש פרט לישראל. אחד קלף אף

 על עולה שאינו דבר — תעלת־כואץ גדות
 ישראל יכלה לא — פוליטית מבחינה הדעת
זירה. באותה יעילה יוזמה בכל לנקוט

 זירת הצפונית, בזירה המצב לגמרי שונה
 רע״ם. של הסורי והחבל ישראל בין הגבול

 נגדית בחזית לפתוח ישראל רצתה אילו
 לבחור יכלה לא ד,סואץ, סגירת על כתשובה

 בזירה כי יותר. יחסית לה הנוחה בזירה
קלפים. וכמה כמה לה יש זו

 רע״ס. של החלשה החוליה היא סוריה
ב ונתונה מבקעת־היאור מנותקת בהיותה

 הבירד, עם יחסיה על ד,מעיב כלכלי מצב
תגו ומרירות. מתיחות בה נוצרה המצרית,

 את החריפו עוד אל־נאצר עבד של בותיו
 המקומיות המפלגות את פיזר הוא המצב:
 האיחוד)* את שיזמה אל־בעס מפלגת (כולל
 ולמעשה המצרי, לסגנו השלטון את מסר
 שוזת־זכויות שותפת אינה סוריה כי קבע

המאוחדת. ברפובליקה
 לדעת יכלה, הסורי לצבא צבאית מהלומה
 לחו־ הניצוץ את לספק מסויימים, משקיפים
 הצבא היד, בעבר גס שהצטבר. מר־הנפץ

 ה־ ישראל, בחזית כשלונותיו אחרי הסורי,
 מקום היה ולהפיכות. לאי־סדר העיקרי גירם

 הגורמת צבאית פרסטיג׳ד, ירידת כי להנחה
 נגד הסוריים הקצינים בקרב להתמרמרות

 יכלה לסוריה, שנשלחו המצריים הקצינים
 רע״ם שלטון נגד אלה קצינים לקומם

 של לרעיון להביא יכלה זו מחשבה בסוריה.
 העיראקי׳ המשטר גם אשר בדלנית, הפיכה

בה. לתמוך ומוכן בד, מעוניין
הנחה רק היתד, שזו מובן אש. טבילת

ההפוכה להנחה גם לטעון היד, ואפשר —
 הסורית דעת־הקהל את יגבש צבאי שלחץ —

 הלחץ בטיב תלוי הדבר המשטר. לטובת
מלחמ התלהבות מעורר הוא אם — הצבאי

 נגד מורת־רוח רק• או האוייב, נגד תית
העצמי. הפיקוד
 אלה שיקולים היו הישראלי האזרח לגבי

 יותר. פשוטה הבעיה היתד, בעיניו מופשטים.
אינסטינ אהדה האזרח רוחש תמיד, כמו

מדי לבעיות כפתרון צבאית לפעולה קטיבית
 את למדוד שאפשר כזאת, פעולה ניות.

 של ובמספר הרס של בכמות תוצאותיה
 לפחות נאות, כפתרון תמיד נראית אבירות,

זמני.
השבוע, לקוזת, ישראל ממשלת יכלה לכן

 זריקת־עידוד נתנה הצפון בגבול הפעולה כי
 שסיפקה בשעה בה לאזרחים, פסיכולוגית

 צד,״ל, חיילי של חדש לדיר הזדמנות גם
ול פעולה טעם לטעום אחר־סיני, מגוייסי

 יהדות לגבי אש. תחת יכולתם את הוכיח
 על למתיחות רגישה תמיד שהיא אמריקה,
 על אף הפעולה האפילה ישראל, גבולות

 המתה את העלתה היא צלבי־הקרם. בעית
הציוני.
 למיבצע- הדרך רחוקה עוד היתד, מכאן

ה אולם לו. ניבא שהאקונומיסט חדש, סיני
 טובות״ פעולות־תגמול רצופה למלחמה דרך
 באופן המרחבית הבעיה תירפא לא עוד וכל

 של בסופו התפתחות כל מובילה יסודי,
למלחמה. דבר

 מדיניותו על מכת־מוות הנחית ובזאת •
 בשעתו שסירב המנוח, דאלס פוסטר ג׳ון של

 שקודם אחרי שבא זה, סרוב למפעל. לעזור,
 נקו־ כזכור היה הבניה, את לממן הסכים לכן

 להחרמה שהביאה להשתלשלות דת־המוצא
המשולב, סיני־סואץ ולסיבצע תעלת־סואץ
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