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במוצבים נגיעות
כתוצאה הבוקע עשן המעגלים)

 הסורים ליריות בתגובה שהושבת הישראלית האש
 (בתוך לראות ניתן בתמונה מוצביהם. את שיתקה

מניחים צה״ל אנשי סוריים. מוצבים בשני מפגיעות

 משתרעת המריבה חלקת הסוריות. העמדות בשטח תחמושת מצבור הציתה הפגיעות שאחת
 של העליון בחלקה נראים בתיו אשר הכפר ואילו התמונה של התחתון הימני בקצה

המפורז. בשמח נמצאות שאדמותיו סוריה, בתוך הנמצא משפע הערבי הכפר הוא התמונה

ה שטח סורים חקלאים עיבדו הגופיה*,
 האזור לתחום מעבר לירדן, מערבית נמצא

ישראל. שטח בתוך המפות,
 כאשר התרחשה השבוע שפרצה התקרית

הנמ זו, חלקה לעבד החל ישראלי טרקטור
יש שטח בתוך המפות, לאזור מחוץ צאת
סוריים. פאלחים בידי כה עד שעובדה ראל,

★ ★ ★
למחשבה כידון

ם זו ע פ ה־ שחלקת הראשונה ה
|  לפני עוד מחלוקת. מעוררת גופיה \

 רעדת בפני ישראל התלוננה שנים שמונה
 חקלאים כי הישראלית־סורית, שביתת־הנשק

 ישראל לשטח זה באזור חודרים סוריים
 משקיפי של דו״ח ישראלית. קרקע ומעבדים

 לא דבר שום אולם זו. טענה אישר האו״ם
החדירה. למניעת נעשה

ך ן ן ד ה שפך שמח מפת זוהי ^,מ
! ! ן | ו  במרכז לכינרת. ירדן | י |
 אלמגור. על־ידי עתה המעובד השטח נראה

האש. נפתחה מהם הסוריים המוצבים מימין,

 ה־ ממודדי ישראל תבעה שנתיים לפני
 בשטח ד,מפורז האזור קו את לסמן או״ם

ישראל. לשטח סורית חדירה למנוע כדי זה,

 ציון כנקודת ששימשה גופיה שם על *
או״ם. משקיפי על־ידי עתה שבוצעה למדידה

 נראה משמאל) (שני אלעזר דוד אלוף הצפון, פיקוד אלוף
 האזור גבול בקירבת מלויו, בחברת בעתי, חמוש צועד,

חייליו. בתגובת צפה הסורים, יריות אחרי למקום הגיע האלוף התקרית. פרצה שם המפורז,

אחרת. כוונה שום לחפש
 הישראלית העמדה היתד, לא אפילו אולם

 היה הסורים, לגבי איום בבחינת המוצהרת
 בכידדן למחשבה הסורים את לעורר כדי בה
ה בעמק הנמצאים הערביים הישובים זה.

 לשאוב נאסר עליהם הירדן, שפך ליד בטחה,
 העוברים הירדן למי נזקקים מד,כינרת, מים

ליש יש זה במקום ד,מפורז. השטח בתוך
להפ יכולים והם ועדיפות, עליונות ראלים

בנקל. לסורים ריע
 עבודות־ההטיה לגבי היא נוספת השלכה
 ליד הקצב במלוא הסורים עתה שמבצעים

 לאורך מסובכת, בלתי הטיה פעולת דן. אזור
 את להטות עלולה קילומטרים, שלושה של

 בתוך בו זורם שהוא מהמקום הירדן, אפיק
 בשטח לכינרת שישפך כך ישראל, שטח

מפורז. שאינו ישראלי
 ההטיה פעולת כנגד שקול אינו כזה מבצע

 לסבל לגרום עלול הוא אולם הסורים, של
 שהסורים עד הבטחה, עמק לתושבי רב

שלהם. ההטיה מפעל את ישלימו
מפעו אולם מפורש, איום זה אין אומנם

 גישה משתמעת הסורים ומתגובת ישראל לות
 ההטיה עם משלימה אינה ישראל ברורה:
לה. הרצוי במקום להגיב יכולה והיא הסורית,

זו. משימה מביצוע התחמק האו״ם אולם
 שוב אישר 1964 ממאי או״ם משקיפי דו״ח

 מעבר מ׳ 180כ־ נמצאת המדוברת החלקה בי
ישראל. שטח בתוך המפורז, לאזור

מת שם בגבול, אחרים למקומות בניגוד
 בשטח מתמשך הוא ד,מפורז, האזור קו פתל

ל אחת ציון מנקודת ישרים בקדם זה
 זכותה לאי־הבנות. מקום שאין כך שניה,

 עד אם אפילו זה, שטח לעבד ישראל של
 ניתנת אינה סוריים, חקלאים בידי עובד היום

לערעור.
 בחרה מדוע אחרת: היא הנשאלת השאלה

כש עכשיו, דווקא זה שטח לעבד ישראל
 האם תקריות? אחריו יגרור שהעיבוד ברור

 נמצאות בו בשטח דווקא הגבול חימום אין
 החולשות גבעות על הישראליות העמדות

 מהודה בעמק, המשתרע הסורי השטח כל על
 המצב בהם אחרים אזורים לגבי השלכה

טאקטית? עליונות יש ולסורים הפוך, הוא
 כי טוענת הרשמית הישראלית העמדה

 שטח עיבוד לעיתוי משמעות כל אין
 קודם עובד לא זה שטח עכשיו. דווקא זה

 הנמצאים שטחים לעבד שהעדיפו משום לכן
 עתה, הירדן. שפך ליד לאלמגור, דרומית

 עד אלמגור, למרגלות השטחים כל משעובדו
ש הוא טבעי רק המפורז, השטח לגבול
 צפונית הנמצא השטח את להכשיר ניגשו

ואין המשכיות, רק כאן יש לאלמגור.
 כמה עובר הבינלאומי הגבול לכינרת. הירדן נשפך בו המקום זהוהירדן שפו

 כקילומטר המפורז האזור קו ואילו לירדן ממזרח מטרים עשרות
השפך. מוצב הקרוי הסורי המוצב מצוי השפך ליד עצים קבוצת נראית בו במקום ־לו. ממערב




