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 חשבון על
? רון הבא

היורש? יהיה מי
 הידיעה נתקבלה כאשר הראשונה, השאלה

 ״זה כמובן: היתר, דהיגול, שארל נפילת על
הנדון). (ראה ליהודים?״ רע או טוב

 יבוא ומי מה היתה: השנייה השאלה
ישראל? על ישפיע זה ואיך במקומו?

 בראש שעמד השם שמנמן. בנקאי
 פומפידו, ז׳ורז׳ של שמו היה הרשימות כל

 של ממשלתו את שניהל השמנמן הבנקאי
ארוכה. תקופה וה־גול
סיבות: כמה לכך יש הוא? דווקא מדוע

 ל- מחוץ נמצא הוא משנה למעלה <•
המוע מאשר יותר פופולרי ולכן שילטון,

הגוליסטית. התנועה של הפוטנציאליים מדים
 מועמד שום אין הצרפתי לשמאל

 סיכויים. אין מנדס־פראנם לפיאר סביר.
 ירד השמאל, של הפדרציה מנהיג מיטראן,

ה בפוליטיקאים רוצה אינו איש מגדולתו.
 שסולקו הרביעית, הרפובליקה של עלובים
דה־גול. על־ידי
ה ובין הסוציאליסטים בין היחסים •י

 מתמיד, יותר כיום מתוחים קומוניסטים
ביניהם. פעולה לשתף שיוכלו להניח וקשה
י  מדה־גול, להיפטר שרצתה צרפת, •
הדה־גוליזם. מן להיפטר רוצה אינה

 פומפידו שיטחי, במבט ועוקץ. איש
 במשך כי לישראל. מאוד רצוי מועמד הוא

 משפחת עיסקי מנהל היה רבות שנים
 ולהשפעה ליהודים המקורב אדם רוטשילד,

עוקץ. יש בכך דווקא אולם יהודית.
ה של כ״איש פומפידו ידוע בצרפת כי

 יצטרך לשלטון, יעלה אם רוטשילדים.״
 פה פתחון לתת לא כדי שבעתיים להקפיד

 מכל יותר ספק, בלי ייזהר, לכן ללעז.
לישראל. מחודת מלעשות אחר ראש־ממשלה

 ה־ היחס בוודאי, יתרופף, הזמן במשך
 דה־גול. את שציין הקיצוני אנטי־ישראלי

ויתב חמור, פחות יהיה והאמבארגו יתכן
ממש. לשינוי לצפות אין אך בהדרגה. טל

להשפיע. יוכל לא ד,בארון גם

מרחביים יחסים
מוסא יעלש

לישר השבוע שהגיע אמריקאי, עיתונאי
 אור השופך ביותר, מאלף סיפור סיפר אל,
במרחב: עתה הנעשה על

 מראשי אחד את שאל עיתונאי אותו
 חולייה שולח אינו מדוע אירגוני־החבלה,

 לפי דיין, משה את להרוג כדי לישראל
סירחאן. סירחאן של שיטתו

 ״להרוג זוג־עיניים. פקח ■החבלנים מנהיג
 כדי מאוד לנו דרוש הוא חלילה! אותו?
אותנו!״ שיחסל כפוי שלום למנוע

 — פתאום
חשובים הס

 מחודדים בחושים המחוננים ישראל אזרחי
ב חדשה בתפנית השבוע הבחינו יותר

 הממשלה הכירה לפתע הרשמית: הסברה
הפלסטינים. של וחשיבותם בקיומם

 המתווכחים היו ישראל, בקול בסימפוזיון
 המלחמה מן מוצא שאין דעים, תמימי

 הפלסטינים. עם הידברות ללא — הנוכחית
 אם שרק כתב, למימסד המקורב עיתונאי

 — התחייבות על יחתום עראפאת יאסיר
פתרון. שיימצא להאמין אפשר

 עבד־אל- שגם אחרי פשוט: היה ההסבר
 בשבועות הכריזו חוסיין המלך וגם נאצר

 — שלום רוצים שהם במפורש האחרונים
 עקבות ״חיסול ולא מדיני,״ ״פתרון לא

 נותר — ״שלום״ ממש אם כי התוקפנות,״
 כוונתו על להכריז שהמשיך אחד גורם רק

 אירגוני־הטרור אלה היו בישראל. ללחום
הנקו שש תוכנית את שדחו הפלסטיניים,

ועבד־אל־נאצר. חוסיין של דות
 ההסברה על הממונים של מלישכותיהם

 של חלקם את להבליט ההוראה: יצאה
 החשוב כגורם אותם להציג הפלסטינים,

בםיכסוך. ביותר
 לדבר מסרב ביותר החשוב הגורם אם

 להכרזותיהם יהיה ערך איזה — שלום על
 מצריים נשיא כמו מישניים גורמים של

 צודקת, שישראל יראה לא מי ירדן? ומלך
 הערבי שהעולם לטעון מתעקשת היא כאשר
לשלום? מוכן אינו אופן בשום

—
למלחמה♦ הכנה או ראווה
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לצריחה מתבוננים
 ברחובות שהשתררה הדיכאון וירת

תש־ העצמאות יום ערב ישראל, ערי
 על הידיעות של תוצאה רק היתה לא כ״ט,

ש סואץ, תעלת באזור הגוברת ההתלקחות
והולכת. קרבה מלחמה בישרה
 לאווירה תרם שפורסמו, מהידיעות יותר

 רבבות בין שהתפשט שמועות, של גל זו
ש לפני עוד מדהימה. במהירות החוגגים

מנדו אנשי יחידת מי גומי. סירת בעזרת מים מיכשול חת קו ת־גו אלה, מעין בסירו
ת התעלה את המצריות הקומאנדו יחידות צולחות בצלי־ מתאמנת מצריים החשיכה. בחסו

 1באפרי■ 20 ב׳ לחדור הצליחה שלהם מאנדו
הישג. עבורם מהחיה

 מישמר־ עם בהתקלות אחר־כך, יומיים
 פגעה התעלה, של המיזרחית בגדה צד,״ל
 מכך כתוצאה המישמר. בתוך בזוקה פצצת
 נפצעו, שניים צד,״ל, חיילי שלושה נהרגו

נו חייל מפצעיו. אחר־כך מת מהם כשאחד
המצרים. על־ידי התקלות באותה נחטף סף

 התעלה את לחצות מסוגלים שהם להאמין
 מלחמה לשם אלא פשיטות, לשם רק לא

לסגת. צר,״ל את להכריח מנת על גלוייה
המצרי. הצד לגבי המשמעות היא זו

 חייבות המצרי הקומאנדו פשיטות אולם
ה בצד גם מחודשת מצב להערכת להביא

 הצלחות לקצור יכולים המצרים ישראלי.
הור־ לא אליו במצב נתון כשצה״ל זמניות

התחפרות
 ההיתקלות על צד,״ל דובר הודעת פורסמה
 המיזרחית בגדה מצרית קומאנדו ביחידת

 צה״ל מחיילי שלושה נהרגו בה התעלה, של
ל מפה השמועה עברה כבר נחטף, ורביעי

 על חסרת־יסוד לשמועה נופחה היא אוזן.
רבים. קורבנות נפלו בה מצרית, פשיטה

ב פורסמה התקרית על הרשמית הידיעה
 11 בשעה קול־ישראל של החדשות מהדורת
 אזרחי מרבית יום־ד,עצמאות. בערב בלילה,
 בחגיגות, שעה אותה עסוקים היו ישראל
 אחר־כך, שעות 24 רק ההודעה את שמעו

 שרובם מאחר יום־ו־,עצמאות. חדשות בסיכום
 רבים בקרב נוצר־ השמועות, את קלטו כבר

משהו. מהם שמסתירים ההרגשה
 זו. להרגשה הוסיף מוזר מיקרים צירוף

 יום־העצמ־ ערב צה״ל, לחללי ביום־הזיכרון
 ש־ הצבאיות בחלקות רבבות ביקרו אות,

 להלוויות. שם עדים היו הם בבתי־הקברות.
חיילים. של צבאיות

 הוצאת אי גורסת בצה״ל הפירסום מדיניות
 מעורב אין בהן בתאונות נפגעים על הודעות

 קשורות שאינן אחרות ותאונות אזרחי רכב
 היו מכך כתוצאה קרבית. בפעילות ישירות

 להל־ עדים הם כי בטעות, שסברו רבים
מהם. הועלמה שנפילתם חללים וויות

+ + ־4,
בתדמית מרחמה

הסופר־מן
 היו בציבור שהשמועות למרות ולס 14̂

 שהתרחש מד, הרי מעיקרן, מופרכות ^
 בו היה יום־העצמאות, סביב בתעלת־סואץ

להדאיג. כדי
הארטי הפגזות כי לדעת שנוכחו אחרי

 לוחמי לגבי יעילות בלתי הן שלהם לריה
 בעמדות התעלה לאורך המחופרים צה״ל,

 המצרים פתחו ארטילרית, לאש בלתי־פגיעות
רצו קומאנדו פשיטות של הטרדה במלחמת

צה״ל. כוחות עם למגע להגיע במטרה פות,
 כי נמסר ממקורות־חוץ שהגיעו בידיעות

 בפעילות חלק נוטלים קומאנדו גדודי שני
 נראה כי מסר מקאהיר שחזר זר כתב זו.

 גדוד הוא אלה קומאנדו גדודי משני שאחד
בפשי משתתפים שחייליו אלג׳ירי, קומאנדו

לתעלה. מעבר טות
 אלה פשיטות קצרו המצרים, של מבחינתם

קו־ שיחידת העובדה עצם עצומה. הצלחה

 מוראלית השפעה יש כזו פעולה לפירסום
ש העובדה עצם המצרי. בצבא עצומה
 חיילי עם להתמודד מצליחים מצריים חיילים

 המערבית, לגדה חטוף עימם ולהביא צה״ל
כסופר־מן. הישראלי החייל בדמות פוגעת

 ה־ לפשיטות שיש הראוותני הערך מלבד
 ש המצרי, הצבא חיילי לגבי האלה קומאנדו

 הקומאנדו יחידות נוספות. השלכות להן
 ולדברי בסירות־גומי, התעלה את חוצות

ש שקטות, בסירות־מנוע גם זרים מקורות
ב הצלחתם הצרפתים. על־ידי להם סופקו

ולפתותם המצרים את לשכר עשויה חדירות

 — קריג״ ״זיץ של מצב — מעולם גל
 היא צר,״ל של עליונותו חפירות. מלחמת

ית את לבטל ניתן בה הניידת, במלחמה
הסתג של מצב האוייב. של הכמותי רונו
ל ומוצבים בונקרים בתוך ממושכת רות

 התגוננות של מצב רק אינו ארוך, קו אורך
פסיכולו סכנה בו שיש מצב אלא סבילה,

 היתרון את לאוייב מראש מעניק הוא גית.
התנועה. ויכולת האפתעה של

 לקחים להסיק צה״ל יצטרך זאת לאור
מל את . ביעילות לבלום על־מנת חדשים,

המצרים. פתחו בה הקומאנדו חמת
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כרורים. ושרשרת מקלע, של קנה פריסקופית, משקפת ועליו ישראלי דגל מוצגים בתמונה


