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במרינה
העם

וחמש שישי□
טו בישר לא 1965 של הראשון השבוע

בות.
 קודרים. עננים עלו הבינלאומי באופק

 האו״ם. מן פרישתה על הודיעה אינדונסיה
הוותי של בליבם חלחלה העבירה ההודעה

 הודיעה כאשר כי בזכרון. המחוננים קים׳
 מחבר־ פרישתה על ,1932 בשנת יפאן,

 של גסיסתו תחילת זאת היתד, הלאומים,
 פרשה היפאנים בעקבות העולמי. האירגון
 ל- עד הידרדרו והעניינים הנאצית גרמניה

מלחמת־העולם.
 קצירו את המוות קצר המדינה בגבולות

 אש, החליפו וישראלים סורים העונתי.
 נחמה רק היתה לכך להלן)• (ראה דם הקיזו
 הישראלית התגובה היתד, הפעם גם — אתת

 ד,ריש־ ההסברה רק ובלתי־מוגזמת. שקולה
 לדברים הוסיפה כרגיל, המטומטמת מית,
היסטרית. נימה

 היו לא המדינה של הבינלאומיים יחסיה
יש של ותיקות ידידות שתי שפיר. במצב

 המשיכה צרפת נוסף. צעד התרחקו ראל
 טענה וקאהיר הערבי העולם עם בפלירט

 עם השנה ייפגש עבד־אל־נאצר כי בעקשנות
 תמיכת מחוסר שהתאכזבה תורכיה, דד,־גול.
 בקפריסין, התורכי במיעוט וישראל המערב

 הערבים עם להתפשר מוכנה שהיא רמזה
 ראש־ של ביקורו ישראל. חשבון על —

נגדי. מישקל מהודה אינו הדני הממשלה
 נצחון נחלה הערבית מלחמת־ד,תעמולה

 את לייצג המתיימר כשאירגון נוסף, קטן
 קיצונית החלטה קיבל המוסלמי, העולם כל

בפלסטין״. הציוני הכיבוש ״לסיום
בעליית־מחי־ השנה החלה עצמה, במדינה

 שרמתן חברות־האוטובוסים, חדשה. רים
 למדינה מאשר נחשלת למדינה יותר הולמת

 עליית דמי־ד,נסיעה. את העלו מודרנית,
סימפ הם האיכות, בירידת המלווה המחיר,'

 — הישראלי המשק מחלת של טבעי טום
שלוח־הרסן. המונופוליזם

 השנה הביאה אלה, כל כנגד למי? מר
 אשכול לוי אחת: חיובית בשורה החדשה

 בממשלה הגדול לטיהור חדשה תנופה נתן
 יימשך זה טיהור כי סופית הוכיח ובמפלגה,

 עמודים (ראה לבטחוניסטים המר הסוף עד
).12—־13

ה הכף את החיובית הכף הכריעה האם
אחת דבר בספק. נותר הדבר שלילית?

 ממש. הגבול לקח־ עד מגיעה בגליל, הסורית
 פשוט זה אין המדינה, של זה חלק לגבי

 סימון קיים שכן הגבול. הוא היכן לקבוע
 וסימון מוחמד״) (״קו סורי סימון ישראלי,

 אבל האו״ם. של — שניים או — אחד
 הימצאותה על ויכוח אין זו, חלקה לגבי

הבינלאומי. קו־הגבול של הישראלי מהעבר
 החלקה בעלי שניגשו אימת כל זאת, בכל

 — מטולה איכרי של מען קואופראטיב —
 מן אש עליהם נפתחה השטח, את לעבד

 אם שגם כך, הסמוכים. הסוריים המוצבים
 מעולם — ולזרוע לחרוש האיכרים הצליחו

יבולם. את לקצור הצליחו לא
 זו שחלקה בעקשנות, טוענים הסורים כי
 אומנם נמצאת היא לישראלים. שייכת אינה

 היא אבל ישראל, של הבינלאומי בגבולה
 ישראל את שנטשו ערביים לבעלים שייכת

כש הגבול. של הסורי העבר מן ויושבים
 זאת עושים הם אין באש, הסורים פותחים

 מפני אלא לשטחם חדרו שהישראלים מפני
פרטי. ערבי רכוש על משתלטים שהם

 ד,מפורז בשטח נמצאת זו שחלקה העובדה
 ישראל שאין בדעתם, הסורים את חיזקה אף

 הקובע החוקי הסטאטוס את לשנות רשאית
 בראותם כן, על הקרקע. על הבעלות את

 טרקטורים שלושה האחרון החמישי ביום
 רדיו כדברי השטח, על עולים משוריינים

 את לעזוב על־ידינו הוזהרו ״הם דמשק:
מקוטע. צרור — האזהרה המקום.״

 החלו האזהרה, מן התעלמו הטרקטורים
 שלושה פתחו שער, כעבור הזריעה. בעבודת
 בשטח שנע מי כל על כבדה באש מוצבים

 הטרקטורים בחלקת־ד,מריבה. רק ולא —
 פועל אך במלאכתם, המשיכו המשוריינים

מ בלבו נפגע סמוך בשדה בתעלה שרבן
 את נפח השטח מן הוצא ובטרם רסיס,

נשמתו.
 שרק חדש, עולה לחיי נמהר סוף זה היה

 ושוכן מאירופה ארצה הגיע חודשיים לפני
 יום־עבודתו בקריית־שמונה. משפחתו עם

 יומו היד, אשמורה, ליד תפוחי־אדמד, באיסוף
חקלאית. בעבודה השני

 תקריות־הגבול בכל כמו איטי. כירסום
 מיידית במכת־נגד צה״ל הגיב זה, מסוג

 מטה־ הסוריים. במוצבים קשות שפגעה
 הפסקת הסדיר לפעולה, נכנס האו״ם משקיפי

 כי עצמו, את ד,ישלה לא איש אולם אש.
 זו עונה שכן עונת־ד,יריות• תמה בזאת

 שהיא החקלאית בעונה הדוק באופן קשורה
 והזריעה. עונת־החריש כיום

לעבד היא השקולה, הישראלית המדיניות

דורנפלד קורכן
תמיד קוצר המוות מלאך

 תהיה 1965 שנת — לגמרי הובטח בלבד
ובקללותיה. בברכותיה מאד מעורבת שנה

הגבול
פרטי קניין עד מלחמה

 50ב־ באש? לפתוח הסורים עלולים מתי
 מראש. זאת לדעת אפשר ד,מיקרים, מן אחוז
יש חקלאים יוצאים בהם ד,מיקרים, אלה

 מסויימים בשדות לקצור או לחרוש ראליים
הסורי. הגבול לאורך

 — האלה ר,מיקרים אחד אירע השבוע
 דורנפלד, סטפאן היה היריות, נדמו וכאשר

רוח־חיים. נטול מוטל ),44(
 הדונם 120 חלקת צרור. ■האזהרה:

החזית של המרכזית בגיזרה אשמורה, ליד

מדי אילמלא לקוו־הגבול. עד האדמות את
מכר היו שהסורים להניח אפשר זו, ניות

 שכן, המדינה. משטח שטח עוד בהדרגה סמים
 עתה לעבדן מרשים אינם שהם החלקות בין

 עיבודן אך פעם, שעובדו כאלה נמצאות
 משמשת, שדד,־בור הזנחת מה. לזמן הופסק
 של סטאטוס קביעת הארץ, של זה בחלק
 אין זאת עם פחות־או־יותר־הפקר. שטח

להשלים. יכולה ישראל
 בימים הטרקטורים יעלו כאשר כן, על

 המריבה חלקות על הקרובים ובשבועות
 כמה באש. אוטומטית ייתקלו השונות,

 תקרן־הקיימת על־ידי נקנו מחלקות־המריבד,
 הפרסים. בעליהן מידי המדינה, קום לאחר

 דתי מיקלט שחיפשו באד,איים אלה היו
אדמות החכירו או ושעיבדו בארץ־ישראל,

1

1426 הזה העולם


