
תחיה ״האס לשאול הדלו העצמאות ביום
היא ״מתי ־: לשאול והתחילו ?״- מלחמה

סוריה! ברור: ויה ה היעד - תהיה?״
ב־ בימודו־,הצדעה על עמד אשכול וי

 נעים צד,״ל טורי את וראה ירושלים, /
לפניו.
 צועדים אותם ראה הוא רוחו, עיני נגד

 המקושטים הרחובות מן הרחק אחר. במקום
ה של המצלמות מטוזח הרחק הבירה. של

תיירים.
מ מסתערים אותם ראה הוא

הסורי. לגבול עבר
 שעה אותה כל עיניו, נגד שריחפה והשאלה

במלחמה? לפתוח לתקוף? היתה:
 העיקרי הדחף כי ספק, היה לא הפעם
 של רבים מחלקים — מלמטה בא לפעולה

 מנוס. ״אין המשפט: על שחזרו האוכלוסיה,
מלחמה.״ תהיה

אוהדה
 תוכל לא ממשלתו כי ידע, עצמו אשכול

 את ממקשים כאשר בחיבוק־ידיים, לשבת
המדינה. של הראשיים הכבישים

ו כציבור אילמת, הברה שררה
 אסון, שיקרה ברגע בי בממשלה,

ל־ תגרום שחוליית-חכלה ברגע

 מחפש צה״ל מישמרמוקשים?
ש מוקשים ט־ בכבי

 לסבול הממשלה יכולה האם בריה־ראש־פינה
מו בו מצב איי  על־ידי שהונחו מוקשים י

העיקריים? התחבורה עורקי על חבלנים

 אחד נלהב במאמר והנה, במצרים. הדת נגד
 נשק אל־בעת סיפק הסורי, הצבא בבטאון

לשונאיו. זה אדיר
 מזו יותר הרבה חמורה היתד, ההתקוממות

 סלים של בראשותו צבא, יחידות כמה של
 לא הפעם כי חודשים. שמונה לפני חאטום,

 בצמרת מתחרות קבוצות בין מאבק היה
הצבא. צמרת על הערים קמו הפעם הצבא.
 — בצפון החבלות באו זה סוער רקע על

קיצונית. ישראלית תגובה מפני והאזהרה
כמ היו כישראל זרים פרשנים

 עיתוי לגבי תמימי־דעים בולם עט
 תיערף לא בי קבעו, הם התגובה.

 ״רק העצמאות. יום מיצעד לפני
״ התיירים ילבו סיכמו. הביתה...

 תהיה מה כמובן: היתה, הגדולה השאלה
 המישטר על ישראלית התקפה של השפעתה
פחת? פי עברי על הוא כאשר בסוריה,

ה את לישראל ייחסו הרוסים
תי צבאית מפלה :הבאה מחשבה

הדחי את ״אל-בעת״ למישטר תן
 הבושה התהום. אל הסופית פה
 כחזית יספוג זה שצבא המכות של

 הבוהות בל שלטונו. את תחסל
 יתפסו יתאחדו, האנטי-שמאלניים

המו הקצינים מידי השלטון את
כסים.

סיו■ דקוו
נגדי: הגיון ניצב זאת לעומת אך

 אינו שעם הוכיח, סיני מיבצע
 בשאויבו-בנפש ממשלתו את מפיל
ארצו. את תוקף

 דווקא כי היום, כך על חולק איש אין
 מיש־ את חיזקה 1956ב־ הישראלית ההתקפה

 היה הבריטי החשבון עבד־אל־נאצר. של טרו
 המלחמה שתפרוץ שברגע כך, על בנוי

 שלטונו פופולריותו, את עבד־אל־נאצר יאבד
 אולי מחדש. תשתלט והריאקציה יתמוטט

נגיב. מוחמד הגנראל של בהנהגתו
ההיפך. בדיוק קרה

 במיוחד אחרת, תוצאה להיות גם יכולה
 במיק־ האוויר. מן תונחת העיקרית המכר, אם
 ייאלצו הסורים כי הנימנע מן לא זה, רה

 לחיל־ להעניק בחזרה, המצרים את להכניס
וסמכויות־פיקוד. בסיסים המצרי האוויר

 ללא למצרים תהיה הנראה־לעין, בטווח
 דואגים שהם כשם מרסנת. השפעה ספק
 מוחלט שקם על לשמור שנים עשר מזר,

 על יקפידו כן ישראל, של הדרומי בגבול
בצפון. גם סדר שמירת

 אחמד את מרסנים שהם בשם
ירס עזה, ברצועת וצבאו שוקיירי

 ים בין ״אל־פתח״ חבלני את נו
הניקרה. וראש כינרת

 אנחת־ שהשמיעה ישראל, ממשלת אבל
 קע״ם, התפרקד, כאשר גדולה כה רתחה

 של האפשרות לקראת תשוש לא בתדאי
לדמשק. המצרים שיבת

 — נוספת שאלה לשאול כמובן, אפשר,
 בשטח ביותר המנוסים הפרשנים מן וכמה

אותה: מציגים אמנם זה
* ן ך | " | | | [  צה״ל, של יחידת-סיור 4י

111 1 1 1 שי באחד ■1 הצפון. מכבי
שי נסעו בהם הימים אל חזרה תיתכן  בכבי
שיירות הארץ ת ב ת המוגנו שורינות? במכוניו מ

הסבר. ייפרץ - אזרחים של מותם
 זאת. אפשרות הסתירה לא עצמה הממשלה

באמצ גלויות, עליה הכריזה היא להיפך:
צבאיים. וכתבים אלמונים דוברים עות

 וגם לסוריה, אחרונה אזהרה זו היתד.
בעו ובעיקר בישראל, דעת־הקהל של הכנה

מלחמה. של האפשרות לקראת לם,

וידו■?
 התנדנד שלא כפי מתנדנד הסורי המישטר

ירי יחד. חברו אל־בעת מתנגדי כל מימיו.
 הם התקוממו. מערביים וסוכנים ערביים בים

 המשלהבת הסיסמה את דיגלם על חרתו
 הדת. על ד,ד,גנה הערבי: בעולם ביותר

לצאת העז לא עבד־אל־נאצר גמאל אפילו

עכ דווקא החבלות גל בא מדוע
 ״אל־בעת״ שמישטר בשעה שיו,

 בתוף חמורה בה סבנה מול עומד
ץ סוריה

 החבלות,האחרונות עתה: ברור אחד דבר
ה הצבא של סדירים חיילים בידי בוצעו
 פי על סדירה, תוכנית לפי פעלו הם סורי.

מגבוה. הוראות
 לקצור היד, יכול שהמיקוש גם, ברור

 היה זה ודבר — ישראל בכבישי רבים חיים
מייד. בחריפות, להגיב הממשלה את מאלץ
 דוזקא דמשק הסתכנה מדוע — כן אם

ישראל? על מלחמה בפתיחת הקשה בשעתה
 פשו־ תשובה להיות יבולה לבך
 כזאת הזמין הסורי הצבא טה:

ישראלית. תגובה
ש ברגע פשוט: זה, במיקרה החשבון,

ה התסיסה תחוסל בהתקפה, יפתח צד,״ל
ב המובהקים שונאי־המישטר גם פנימית.

 החיצוני האוייב •מול להכרח: יצטרכו יותר
מאוחדים!״ כולנו —


