
 עשן חירבת־תוואפיק. פעולת מאז עברו ימים שרה • *
 ההרוסות העמדות נקברו. המתים התנדף. ההתפוצצויות

לקדמותו. חזר הכל מחדש. ונתפסו שופצו
 אחרי שנים שלוש בתום המצב. זולת - הכל

 צכאי שקט של שנים שלוש - פיני מיבצע
 מתיחות של למצם ישראל חזרה - מוחלט

צכאית.
 היתד, לא היא בדרך. תמרור חירבת־תוואפיק היתד, כן על

 היא בשרשרת. מקרית חוליה רבות, מיני אחת פעולה
 על צד,״ל התקפת את מאד מזכירה היא מעשה־אב. היחד,
 סידרת את שפתחה שנים, חמש לפני בדיוק כמעט עזה,

 ואיומי־המלחמה, עסקות־הנשק הפידאיון, פעולות־התגמול,
השני. הסיבוב אל ברזל של בעקביות שהובילה

 ללא כך על חשב חירבת־תוואפיק, פעולת את שיזם מי
 כאן חולפת. התרגזות פזיזה, החלטה היתר, לא כאן ספק.
 עצמו על ושקיבל הגורמים כל את ששקל אדם פעל

גדולה. אחריות
 ״קוו לשאול: חייכים אנו הזה האיש את

 אדוני? מועדות, פנץ־ אנה דומינה?" ואדים,
★ ★ ★

 השיקולים מכלול או — המיידי השיקול היה **ה
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 — כאלה הגיוניים גורמים וכמה כמר, ימצא נבון פרשן
למדי. מפוקפקים חלקם חיוביים, חלקם

 הטראגי־ מוחצת. בתבוסה להודות ישראל עמדה כסואץ
 להבין אי־אפשר היום שעד ושות׳, טופט אינגה של קומדיה

 ספק בלי עגומה. בצורה להסתיים עמדה חישוביה, את
 סוריה, בגבול ישראלית צבאית התקפה כי שקיווה מי קיווה

 הרושם, את ותפיג פורט־סעיד את תשכיח המפלה, לפני יום
 ברחוב המדכא והרושם הערבי, ברחוב העליז הרושם

הישראלי.

 המלחמה כי סבור ישראל, ממשלת מעשי לכל האחראי
בלתי־נמנעת.

★ ★ ★  יעילותו את שגילה כמדומני, פורל, ג׳ורנ׳ זה יה ך*
 ההווה. את לכוון כמכשיר דמיוני עתידי מאורע של | {

המ האבות ואחד הסינדקליסטית התנועה נביא סורל,

 — קשורה שתהיה עצמאית, אלג׳ירית למדינה דבר של
 על דה־גול חזר הגדול בנאומו בצרפת. — קשורה לא או

פנים. לשתי השתמעה שלא בצורה זו החלטה
 אסון, היא האלג׳ירית המלחמה כי זה, בנאום אמר, הוא

 של דעתם על בכנות שתתקבל חדשה, מדיניות רק וכי
לאסון קץ לשים יכולה ארץ, באותה ה״מוסלמים״ מיליוני

היום למחות ישראליים צופים חיובת־שואפיק: מול
 בעית את לפתור ישראל על הלחץ לגבור עמד כאו׳׳ם

 סיבוכים של חדש סיבוב כי לקוות היה אפשר הפליטים.
 כדי מספקת במידה העולם מדינאי את יבהיל צבאיים
זה. כגון משעשועי־שלום שירפו

 לביטול רצינית מערכה להתפתח עמדה בירייטלים
 גם פוצצו בחירבת־תוזאפיק ההתפוצצויות הצבאי. המימשל

 הובטח הצבאי המימשל קיום זו. יוזמה של הבסיס את
 הכלכליים האינטרסים הובטחו עמו ויחד — מחדש

 המוצדקים וחוקי־החירום בו, הקשורים האפלים והמפלגתיים
על־ידו.

 של חדש גדול מסע להיפתח עמד פארצות־הכרית
 וטרף ישראל, בגבול אריה ד,ישאג והמגבית. הבונדס מכונות

למגבית? אין
 מהם אחד ואף - חשוכים שיקולים אלה כל
 האיש של ההתעניינות מתחום רחוק אינו

 מעכה אולם ישראל. הנהנת את כידו המחזיק
 זהו יסודי. חזון מזדקר האלה, השיקולים לכל
 והלאה. - לחירכת־תוואפיק הכיוון הץ

★ ★ ★
 הרעש הזה. החזון את גילה עצמו כן־גוריון ויד ■*ך
 במתה על התיצב כאשר לתל־קציר, מסביב השתתק טרם |

וחותכת: חד־משמעית בצורה והכריז, ועידת־ההסתדרות של
 כמכחן לעמוד ישראל עלולה השני כעשור

ומכריע. גורלי צכאי
 הכריז בן־גוריון דויד פליטת־פה. זאת היתד, לא ושוב
 ותלמידיו, הבחירות. ערב זהות, במלים כמעט דומה, הכרזה
 וכמה כמה כך על חזרו פרס, שמעון ועד דיין ממשה
 ובדעה בהכרה שהתגבשה שקולה, מחשבה זוהי פעמים.
צלולה.

 שתפרוץ הנמנע מן זה אין לקבוע: יכול מדיני פרשן
 אנו לטעון: יכול פוליטי עסקן הקרובות. בשנים מלחמה
 מלחמה. כולל יבוא, שלא מקרה לכל מוכנים להיות צריכים

 נהיה ושלום, חס מלחמה, תפרוץ אם להכריז: יכול קצין
דרוכים.
 של הניסוח ישראל. ממשלת ראש אמר זאת לא אולם
 שידורה צורת ההכרזה, של העיתוי קולו, של הצליל דבריו,
ספק: של שמץ השאירו לא אלה כל ישראל, בקול החוזר

 כאן הישראלית. למדיניות יעד נקכע כאן
 מנכא כאן לאומית. הנחית־יפוד על הוכרז
 כן ושעל ממנו, להימנע שאין דכר על הנכיא

כו. להילחם טעם אין
 נוצרי לגבי הדין כיום דתי, יהודי לגבי המשיח של כבואו

— קומוניסט לגבי הקפיטליסטי המשטר בהתמוטטות אדוק,
 מקדם שהוא מלחמה, לקראת שמח שהוא לומר אסור

 המדינאי שהוא, רק חשוב החשוב. זה לא אך בברכה. אותה
בן־גוריון. דויד בעיני השלישי הסיבוב כן

 שאיפות כל שאת הכריז המנוח, מוסוליני בניטו של חניים
 מוחלטת כללית לשביתה אחת: לנקודה לכוון יש הפועלים
 את תקבור העולם, בכל המשק את שתשתק וסופית,

לעד. הפועלים שלטון את ותקים הקאפיטאליזם
 השביתה אם כלל חשוב ולא שיתכן סורל, הודה בספריו

 בעיניו שקבע מה לא. או דבר, של בסופו תפרוץ, הכללית
 כל את ממילא מכוון זה יעד על המחשבה שעצם היה

 את להקדיש אותם מדרבן הוא הנכון. בכיוזן הפועלים מאמצי
 המקצועי האיגוד את לחזק הישירה״, ל״פעולה כוחם כל

 ולחבל בלתי־פוסקות שביתות על להכריז הקובע, כמכשיר
 אותם ממריץ והוא שהיא. הזדמנות בכל הבורגני במשק
 להם בז עצמו שהוא הפרלמנטריים, הכלים את לזנוח

לבו. מעומק
 ממלאת כן־גוריון דויד של מלחמתו כי חוששני

 או כסוף, תפרוץ אם השום לא דומה. תפקיד
 את כינתיים מנחה היא כי הוא החשוב לא.
 המדיניות, מסויים. בכיוון המדינה מעשי בל

 גיורא של הכבישים הפנימי, המשטר המשק,
 מודרכים כולם - דיין משה של והדיג יוספטל
 הכאה, המלחמה של המחשבה על־ידי מראש

הבלתי־נמנעת.
 לנסות הטעם מה בלתי־נמנעת, המלחמה כאשר ומאידך:

 להתקפות מיניסטריון להקים הטעם מר, הפוך? בכיוון לפעול
 מדיניות ליזום הערבי, בעולם קשרים מערכת ליצור שלום,
 סלעי- של הדרגתי לסילוק לגשת מתווכים, לחפש חדשה,

 הים, לתוך להשליכו שיש מיותר, מטען זה כל המחלוקת?
הקרב. לפעולת הסיפון את לפנות כדי

 הסיבוב הזון של האמיתית החשיבות זוהי
וה החמור הצבאי ״המבחן חזון - השלישי
מכריע".

̂ו ז
 מעשה בן־גוריון דויד עשה זה, חזון להשמעת מוך ף*
 דר,־גול, שארל לגנרל מכתב־ברכה שלח הוא מאד. מחוכם ^
 נגד ר,כף את — שעה לפי — שהכריע הגדול נאומו לרגל

האלג׳ירים. המתישבים ..מרידת
 לידי יגיע הוא חשוב. מכתב זה היה לא חיצונית, מבחינה

 ובלתי־ חלקה רשמית תשובה ישיב והלה התת־מזכירים, אחד
מאוד. פקחי מכתב זר, היד, פנימית מבחינה אולם מחייבת.

 למאזין לרמוז נועד ישראל בקול המכתב תוכן שידור כי
 מדינאים שני ויהונתן. דויד חמד. צמד הנה, הישראלי:

אחיות. נשמות שתי גדולים.
 בך־גוריון דויד וכין דה־גול שארל בין אולם
 זו תהום היתה השבוע ודווקא תהום. פעורה
אי־פעם. מאשר יותר גלויה

 נוכחו שהללו מפני פרצה האלג׳יריים המתישבים מרידת
 לעם להעניק הרצינות בכל מתכוון דה־גול כי לדעת לפתע
בסופו שתביא הגדרה — עצמית״ ״הגדרה האלג׳ירי הערבי

 החופשית אלג׳יריה בממשלת הכרה עדיין זאת היתד, לא זה.
 העיקרי האידיאל קבלת לקראת מכריע צעד זה היה אך —
האלג׳ירית. מלחמת־השיחרור של

★ ★ ★
 ב״ישראל"; ״צרפת״ השמות את נא נחליף תה, ך•
 איפה ב״מרחב״. ו״אלג׳יריה״ ב״ערבים״; ״מוסלמים״ *

בן־גוריון? דויד לבין דה־גול שארל בין הדמיון נשאר
 חדש מדיני קו שהמציא מפוכח, אך גאה מדינאי שם:

קודמיו. שיצרו הסתום המבוי מן לצאת כדי ובעל־מעוף
 על מונוטוני בבטחון החוזר ועקשן, נוקשה מדינאי כאן:
 וחמשים חמש־עשרה חמש, לפני שאמר הדברים אותם
הסתום. המבוי אל שהביאו שנה,

 מעגל־ לשבירת מאד מסוכנות ואף נועזות ג׳סטות שם:
 להושיט הנכונות כדי עד האלג׳ירית, המלחמה של הקסמים

הערביים. המורדים של הצבאיים למפקדים יד
 סיבוב והתחלת אחורה, שנים בחמש השעון הסגת כאן:

הישן. קסמים במעגל נוסף
 את למנוע אפשר כי מפורשת הודעה שם:
 היא הממשלה חובת וכי המלחמה, המשך
 האמצעים את ולגבש הדרבים את למצוא

למניעתו.
 היא המלחמה כי מפורשת הודעה כאן:

 כל על מראש ויתור גם וממילא בלתי־נמנעת,
למנעה. נפיון
 דומה הוא דר,־גול. לשארל דומה אינו בן־גוריון דויד לא,
 מן לסלקו השבוע הזדרז דה־גול אשר סוסטל, לז׳אק אולי

 הוא רק אשר השלום בסיכויי לחבל יוסיף פן הממשלה,
 כלכלית פריחה של חדשה תקופר, לצרפת לאפשר יכול

פוליטית. והתבססות
★ ★ ★

 אהבתו למקום תמיד חוזר המזדקן שהמאהב ומרים
העבירה. למקום תמיד חוזר שהעבריין אומרים הראשונה.

מוצאו. לנקודת חוזר בן־גוריון דויד כי ספק אין כך, או כך
דרך כל מכיר הוא אין כי — זה למקום חוזר הוא
נצ־ וכמה כמה חגג כבר בה התנסה, בה הדרך זו אחרת.
ועקרים. — מזהירים חונות

 הן האם לנו. הוענקו צבאי שקט של ארוכות שנים שלוש
 האם אחד? במילימטר אף השלום את לקרב כדי נוצלו
זה? בכיוון משהו נעשה בכלל

 מתחיל שהנה העובדה ועצם לא. מאומה
 כמה עד לשונות כאלף מוכיח חדש, סיבוב

הקודמים. הסיכוכים עקרים היו
 יכול הסיבוב כי סיבוב. ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, עוד

מקום. לאותו להוביל היה
וחלילה. חס חלילה. חוזר


