
 ישראל לעזרת א־טומטית לחוש והתחייבות ,מאזן־ד,כוחות של רצוף לאיזון נשק עת בכל
תותקף. אם

 יותר: יעיל יעד על להכריז היד. אפשר ,1949 של במציאות חיינו אילו נוסיף: (בסוגריים
 כפי בישראל, כלכלית מבחינה הקשורה לירדן, ממערב ערבית־פלשתינאית מדינר, הקמת

 המישטר קיים עוד כל קיימת, אינה זו אפשרות אך המקורית. תוכנית־החלוקה שקבעה
 את ד,מדכאה ממשלה מפי כזו דרישה תישמע אם יצחק כולו העולם בישראל. הנוכחי
 הלאומיות של מושבעת כאוייבת והנח&בת הצבאי, המימשל באמצעות הערביים אזרחיה

הערבית.)
 לפרטם אפשר הקיים? המישטר של מנקודת־ההשקפה כזה, מיבצע של היתרונות יהיו מה

כדלהלן:
הנ״ל. המוגבלים המדיניים היעדים מן אחד יושג כי הממשית האפשרות 0
 זהו פי מחודשת והפגנה הערכי, כעולם צה״ל של היוקרה עליית •

 לגכי מרתיעה השפעה יש זה לדכר כמרחכ. העיקרי הצכאי הכוח
העתיד.

 באופן יתערב לא המצרי שהנשיא להניח (יש אל־נאצר. עבד גמאל של יוקרתו החלשת 9
 נוחים שאינם ובמועד בתנאים צבאית הסתבכות מכל להימנע עימו וגמור מנוי כי יעיל,

 נסיגת למען המדיני במאבק ויתרכז שהופל, המלך על למפלה האחריות את יגולל הוא לד.
מיבצע־סיני.) למחרת כמו ישראל,

 אם גם צבאי, ניצחון כי הוכיח הניסיון עצמה. ישראל בתוף יאוש של אווירה מניעת •
 מאוד, זמני שיהיה אף מזהיר, כיבוש השמימה. במדינה המוראל את מעלה תועלת, בו אין

במצב. שחלה הניכרת ההרעה את האזרחים מלב ישכיח
 לעמוד מאוד יתקשה בטחוניסטי מישטר המישטר. של הפנימיים לדחפים פורקן מתן 9

 הפלישה מפניו. להזהיר ד,ירבה עצמו שהוא המצב ייוזצר כאשר מעשה, באפם הצד, מן
דויד של ביותר המושבעים חסידיו בקרב ואכזבה התמרמרות למנוע כדי דרושה תהיה

 על גם רבה משמעות לה יהיה בן־גוריון.
אש גולדה, בין הפנימית ההתמודדות רקע
הירושה. על ושות׳ פרס לבין ושות׳ כול

נגד נזנינזנסיגז :הפרישה
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אותו? יאכל מי הוסיץ:
כושל. מחדל על כושל מעשה זה במקרה יעדיפו הם זו. לדרך אותם לדחוף עלולה

האלה, הצפויים היתרונות נגד ן•
 ה־ את בחשבון לקחת המישטר חייב
 במיבצע הטמונות הפוטנציאליות, מיגרעות

:השאר בין כזה.
 אומנם בי כיטחון בל אין •

 היעדים מן אחד אף להשיג ניתן
המדיניים.

ל שגרמו התקלות הפעם יימנעו אפילו
 מיבצע־סיני, למחרת בן־גוריון של פאניקה

 — ללא־תנאי להיסוג הנחפזת .ולהבטחתו
 תוכל 1963 של המדינית באווירה אם ספק

לנסיגתה. כלשהם תנאים להעמיד ישראל
 יעלה תנאי, ללא צר,״ל יסוג אם 9
 אל־נאצר, עבד של קרנו את שוב הדבר

 זה במיקרה מיבצע־סיני. למחרת שקרה כפי
 השולחן. על זרקה ישראל כי ברור יהיה

נכשלה. וכי — שלה האחרון הקלף את
 יימנע אל־נאצר עבד כי ביטחון אין 9
 חיל־האוו-ר לפחות צבאית. התערבות מכל

 להטיל העלול דבר להתערב, עלול המצרי
(ו בישראל העירונית באוכלוסיר, קורבנות

ההס כל עם ישראלי, אווירי תגמול יחייב
בכך.) הכרוכה תבכות

 את בישראל ליצור עלולה הנסיגה •
 יבוא שהמיבצע יאוש, של אווירה אותה

למנעה.
 המישטר אם ספק, יש בבלל •
 מן צה״ל נסיגת על לצוות יובל

 מבלי ומלטרון, המערבי הכותל
 ללא מבפנים אותו יערער שהדבר
תקנה.
יתרו אם ספק האלה, הנתונים כל לאור

 במידה מגרעותיו, כנגד שקולים ר,מיבצע נות
 המיש״ של מנקודת־ההשקפה אף שיצדיקוהו

 מסוג עקרוניות להכרעות אולם הקיים. טר
ה משלהן. פסיכולוגית חוקיות יש זה

בישראל המישטר ראשי של פסיכולוגיה

גזאגגזה פגתר שאעו פיתרון
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 לגופו המוגבלים, השיקולים מתחום חורגת לירדן הפלישה נגד העיקרית טענה ^
( ולשלילה. לחיוב לעיל, שמנינו עניין, של |

 ביותר, האופטימיות ההערכות יתאמתו אם ביותר, הטוב במיקרד, גם אומרת: זו טענה
הסכנות לעומת אפסית כימעט תר,יד, זו. הקלה למדינה. מאוד קטנה הקלד, המיבצע יביא

במרחב. המתגבשות האמיתיות
 את גמיקצת המיכצע ירחיב ביותר הטוב במיקרה אחרת: לשון

 הוא אף קלות• כיתר זמךמה לנשום ויאפשר המתהדקת, עניבת־החנק
עצמה. טבעת־החנק את יקרע לא

 משני ירדן, צירוף את ימנע ולא הערביות, המדינות איחוד את יסכל לא כזה מיבצע כי
 תחת מבודד, אזור״חייץ להיות תחזור לא לאחור, תיסוג לא ירדן זה. לאיחוד הנהר, עברי

רופף. מישטר
 גוברת הישראלית הסכנה כי במרחב ערבי לכל יוכיח זה מיבצע דבר: של היפוכו
 מאדמתם. נוספים ערביים עמים לנשל מתכוזנת שישראל הטוענים כל צודקים וכי והולכת,

 וידחוף מובהקת, אנטי־ישראלית גושפנקה סופית עליו יטביע האיחוד, את יחיש כן על
ביותר. הקיצוני הזרם לזרועות ירדן את

 הכוח בעל אל־נאצר, עבד השפעת את יותר עוד המיבצע יגביר פנים־ערבית, מבחינה
אל־בעת. מפלגת כגון מיליטריסטיים, פחות יסודות של השפעתם את ויחלוש הצבאי,

 של לשאלת״הקיום פיתרון למישטר אין כי סופית יוכיח המיבצע דבר: של סיכומו
לרעתנו. פועל הזמן כי יוכיח והוא ישראל.

 גמאל השתלטות את לעצור אפשר האם פיתרון? יש כבלל האם
להש ישראל של בכוחה יש ככלל האם הערכי? בעולם אל־נאצר עבד
זו. סידרה בהמשך נדון בך על במרחב? הנעשה על פיע
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האלבום בתמונת ובן־גוריון פרם
עובר שהזמן איך

במדינה
העם

ת רו חי פי ב ה1ד.׳ ל מנ
 רוב אי־פעם תשיג מפא״י אם יקרה מה
בכנסת? יציב

 התשובה את עצמה מפא״י נתנה השבוע
ההסתד יציב: רוב לד, יש בו במוסד לכך,
רות.

ל בחירות להיערך צריכות היו השנה
ל הפועלים יכלו אלה בבחירות הסתדרות.

 ההסתדרות: פעולות על דעתם את הביע
 התצפית: השכר. הקפאת השביתות, שבירת

 הרוב אבדן האופוזיציה, כוחות של עליה
רשי הופעת גם אולי מפא״י, של המוחלט

ועדי־ר,פעולה. פעילי של חדשה עצמאית מה
 היציב הרוב יתקיימו. לא הבחירות אולם

 החליט ידיו, את הרים פשוט מפא״י של
ב מועד, קביעת ללא הבחירות את לדחות
 התירוץ: הסיעות. שאר כל לקולות ניגוד

בטחון.
 למדינה, בעיות־בטחון יהיו שתמיד מכיוון

 כדי תירוץ באותו להשתמש יהיה אפשר
 יהיה אם — לכנסת הבחירות את גם לבטל

ה כי לכך. הדרוש הקולות רוב למפא״י
 יכולה חוקה ובהעדר ריבונית, היא כנסת

שלם. לדור הבחירות את לדתות כנסת כל

צה״ל
ודרוג□ רהרד

 הינו לאור, השבוע שיצא צה״ל, אלבום
 של צילומים המביאה נאה, אמנותית יצירה
 מטרתו השונות. היחידות מן צד,״ל חיילי

היסטו סקירה לא האלבום: של המוצהרת
בהווה. דמותו הצגת אלא צד,״ל, של רית

 את להלל בא מאשר יותר כי ניראה, אך
 הבוסים את לרומם האלבום נועד — צר,״ל

ה המרכזית התמונה ד,בטחון. משרד של
 המשתרעת האלבום, של ביותר מרשימה

 את מראה שלמים, עמודים שני פני על
 הנאמן עוזרו כלפי זוהר בן־גוריון דויד

 רצועת גבול על ביקור בשעת פרס, שמעון
 החירום חיל קציני ניראים כשברקע עזה,
או״ם. של

 או שבע לפני צולמה זו תמונה העוקץ:
 בן־גוריון ביקר לא ומאז שנים, שמונה
 מראה שהיא מכיוון אולם הרצועה. בגבול

ה והוצאת למימון האחראי סגן־השר, את
 מזיו נהנה כשהוא הירואית, בפוזה אלבום,

 במקום הישנה התמונה הוכנסה — הזקן
 דמותו את להציג שנועד באלבום מרכזי,

כיום. צר,״ל של
 נגע הפירסומת יצר והאטום. הטיל

 אחרת גדולה תמונה פרסומת. למר רק לא
 משרד־הבטחון, של הכללי למנהל הוקדשה

ל עוזי המעניק בן־נתן, (״ארתור״) אשר
 לפירסום הצבאית ההצדקה אפריקאי. אורח

 סגן־אלוף, של בדמותו נמצאת זו תמונה
 של יועצו קרני, נחמן זהו בתווך. הניצב

 המסורים האנשים ואחד שר־הבטחון סגן
פרס. של ביותר

 קורס חניכי של תמונה מגלה גם האלבום
הישרא מדריכיהם ליד אפריקאיים, טייס
בגאנה. ליים

 של צילום באלבום מופיעים זה לצד זה
 טיל. של וחרטום בנבי־רובין, האטומי הכור
 מערכה מנהלת שישראל בשעה דודקא וזאת

 עוסקת היא כי על מצרים, נגד עולמית
 שתי צירוף גרעיני. ובמחקר טילים בייצור

 להשוויץ הזף מתוך שבא — אלה תמונות
 חששות את לחזק יכול — רושם ולעשות
 בשטח ישראל של כוונותיה לגבי העולם,
הטילים. וייצור האטום

ש״ב
א טן ש ה ק ב ה שי מ

שתיק את השבוע הפסיק הקטן״ ״האיש
להשמ בחר בה המיסגרת, גדול. ברעש תו
 את לנהל כוונתו על העידה דבריו, עת

 השילטוני. המיבצר של לבו בתוך מלחמתו
מ הסתלק מאז דבר לומר שסירב האיש,

 הופיע ד,בטחון, שרותי על כממונה תפקידו
וה הקבוצות איחוד פעילי של סגור בכנס

 כל על דעתו מר, גילה מפא״י, של קיבוצים
הפרשה.

וב מדי, מרעישים היו שאמר הדברים
 מכדי מדי, רבים ידידים לו היו מפא״י תוך

 חילו־ היו ״לא בסוד. יישאר הרצאתו שתוכן
ב סתר המדינית,״ הערכתי על קי־דעות

 כן, אם מדוע, בן־גוריון. הודעת את פירוש
 חד־משמעית: היתד, תשובתו להתפטר? נאלץ
פרם. שמעון של התערבותו בגלל

הרש הגירסד, לפי אישר. כן־נוריון
הת בן־גוריון, דויד על־ידי שנמסרה מית,
 ל־ יצא הקטן״ ״האיש כאילו הרושם, קבל

 על־ י הגרמניים המדענים על מסע־התקפה
 — באיש להיוועץ מבלי בלבד, עצמו דעת

ה של יחסי־החוץ את סיכן כך ועל־ידי
מדינה.

 ציירו הקטן״ ״האיש בפי שהיו ההסברים
 במשך כי הסתבר, מהם לגמרי. שונה תמונה
 פעילות על ידיעות הצטברו ארוכה תקופה

 בן־גוריון, דויד במצרים. הגרמניים המדענים
ב ׳ הביטו פרס ושמעון צור צבי הרמטכ״ל

 כי למסקנה ״הגיעו זו, בפעילות דאגה
הגרמ המדענים שמפתחים אמצעי־ד,לחימה

ל גדולה סכנה בחזקת הם במצרים ניים
ישראל.״

 ״האיש על לוחצים השלושה החלו ואז
 החליט הוא בנידון. משהו לעשות הקטן״
מ השיג אף קיצוני, במסע־הסברד, לפתוח

 למסע בן־גוריון דויד של אישורו את ראש
 מ־ באחת פרס שמעון היה זמן אותו זה.

בחוץ־לארץ. התכופות שהיותיו
 גייס העתונים, עורכי את כינס הממונה

 תיד־ ,ד,מיוחד למיבצע כתביו* שלושת את
הב משם לאירופה, אותם ושלח אותם רך

 ״גילויים״ של בלתי־פוסק זרם ארצה ריקו
הגרמניים. המדענים מעללי על מבהילים

 התנהלו המסע של הראשונים השלבים
 ראש־ בן־גוריון. דויד של המלאה בידיעתו

והממ הכנסת לרתימת הסכים אף הממשלה
גול הודעת את מראש אישר למסע, שלה

גר של אחריותה בדבר בכנסת, מאיר דה
בקהיר. המדענים לפעילות מניה
 פרס שמעון חזר בו ביום השתנה זה כל

מחוץ־לארץ.
ל נסע פרס לחץ. לקבוצת כניעה

בן־ דויד עם ארוכה לשיחה נועד טבריה,

 בן־ ישעיהו אחרונות ידיעות כתב *
ה כתב שגב, שמואל מעריב כתב פורת,

לביא. נפתלי ארץ

1339 הזה העולם


