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ישר בין המילחמה של הכא סיבוב ך*

 בעיני השבוע הצטייר ומצריים, אל 1 !
טהור. יאנקי כחיזיון ישראל אזרחי
 זה שזרמו המבהילים, הדיווחים פי על

 ניתן ומירושלים, מוושינגטון זה בעקבות
כ הבאה, המילחמה פני את לראות היה

ל אמריקאיים 15פ־ מטוסי בין התמודדות
 בזירה הם. גם אמריקאיים ,16־3 מטוסי

אמ אנטי־טנקים טאו טילי יירו היבשתית
 השני מהעבר ואילו אחד מצד ריקאיים
 הם גם אנטי־טנקים, לאו טילי ־יתעופפו
 יהיו הרובים ארצות-הברית. מתוצרת

מ והפגזים הקליעים אמריקאיים.
 יחיו ההרוגים רק תוצרת. אותה

וערבים. ישראלים
האמרי התחמושת תאזל וכאשר

 וטג■ הצדדים, שני במחסני קאית
מ יבערו ״1<0״מ־ אמריקאיים קים
 ארצות־ תפעיל החזית, עברי שני

 רכבת לא נדיבותה ברוב הברית
 יום- במילחמת כמו אחת, אווירית

ב האחת שתיים. אלא הכיפורים,
 השניה ישראל. — אמריקה ציר
ה מכל מצריים. - אמריקה כקו

מלבב. חיזיון זה יהיה לא בחינות
 יהודי ובקרב בישראל שקמה, הזעקה

ה הכוונות התבהרות נוכח ארצות־הברית,
אמ נשק הקרוב כעתיד לספק אמריקאיות

 נראתה סאדאת, אנוואר של לצבאו ריקאי
 ר!צ- היא רבים באוזני מוצדקת. רק לא

 צריך בו במקום חלושה, ענות כקול טלצלה
 סכנת נוכח קורעת-שמיים זעקה להשמיע

ישראל. על המאיימת חדשה צבאית שואה
חד היו לא זה בנושא שהזמירות אלא

מ מוכרת נשמעה הזאת הפרטיטורה שות.
סלק מזיכרון סבלו שלא אלה מקום. איזה
 כי להיזכר יכלו במיוחד׳ קצר או טיבי

 מפי השבוע שבקעו והמילים הצלילים
ובוושינג בירושלים ממשלת־ישראל דוברי

 טונים על מדוייקת כמעט חזרה היו טון,
 לפני מקומות באותם שהושמעו ודברים

הבעיות. אותן כמעט היו הבעיות שנה. 22

 פחות. לא מאיימות היו שנחזו הסכנות
 המתעוררת מזו קטנה היתה לא האימה
כיום.
וה יותר מצומצם היה הבעיה היקף רק

אחרות. היו בדרמה הפועלות נפשות

שודש
ההידרדרות

 בתולדות-ישראל תיזכר 1954 נת
העסק-הביש. כשנת

 שורת פקדה שנה אותה יולי בחודש
 ואלכסנדריה. קהיר את מוזרות התפוצצויות

 ובמשרדי- בבתי־קולנוע התפוצצו פצצות
הפי בקעו אהד-כף מצריים. דואר

 ארצות■ שגרירות ממשרדי צוצים
 שירותי-ההסברה ומבנייני הברית

במצריים. •טלה
 מעשי אלה היו אחר־כך, שהסתבר כסי
 ישראלית, ומודיעין חבלה חוליית של ידיה

 מישראל. שהגיע צו פי על שהופעלה
 שנועדו מכוונים, פרובוקציה מעשי אלה היו

 החדש המישטר בין היחסים את להעכיר
 לבין במצריים לכן קודם שנתיים שקם

ארצות־הברית.
 של תחילתה זו פעולה היתה רבים לדעת

 ישראל בין ביחסים הגדולה ההידרדרות
 שלוש שרשי נעוצים היו בה ומצריים.

 ה- מיבצע כי מאז. שהתחוללו המילחמות
 ניסיונות של בעיצומן נעשה עסק-הביש

 של החדש מישטרו בין רציניים, תיווך
 ממשלת־ לבין נאצר, אל עבד ג׳מאל

שרת. משה של בראשותו ישראל
 נעצרו, ואנשיה הרשת שנחשפה מרגע

המאור על שליטה לאיש היתה לא כבר
 מנסה ישראל כי השתכנעו המצרים עות.

מצ של הבינלאומיים יחסיה תחת לחתור
 אותם את לחון היה יכול לא נאצר ריים.

ל שנידונו החבלה רשת מאנשי נאשמים
 העמדה בהתקשחות שנראה מה מול מוות.

משדה־ בן־גוריון דויד הוחזר המצרית,

 אחר־כך, קצר זמן למישרד־הביטחון. בוקר
ישר יחידת־צנחנים תקפה ,1955 בפברואר

 מצריים ומיתקני־צבא מחנות־פליטים אלית
מצריים. חיילים עשרות שם הרגה בעזה,

 עיסקת־ את נאצר חתם שנה כחצי כעבור
 שנועדה הצ׳כית־מצרית, המפורסמת הנשק
 ממ- את ששיכנע דבר צבאו, את לשקם

 למילחמת־מנע לצאת עליה כי שלת־ישראל
 אפילו יתעצם, בטרם המצרי, הצבא נגד
 האזארדית להרפתקה בהצטרפות מדובר אם

 במיבצע שאירע כפי וצרפת, בריטניה לצד
.1956 קדש
 הידרדרות־שלא-ניתךלעצרה, אותה כל

 יוונית, טרגדיה של בעקביות שהתגלגלה
 ועסק־ במצריים. עסק־ביש באותו נעוצה

 טל■ ובוצע תוכנן כטצריים הכיש
 ימים אותם שהאמינו אנשים ידי
 יותר וחשוכה נטלה משימה אין כי

 למנוע מאשר מדינת־ישראל כפני
 סיועי :הפרק על אז שעמד מה את

נר האיום למצריים. אמריקאי צכאי
 ישראל של הביטחונית מהצמרת לחלק אה
 כשרים נראו האמצעים שכל עד חמור, כה

הסף. על למנעו כדי בעיניהם
ש הרקע את היום זוכרים מעטים רק
 לישראל שגרם אומלל, מיבצע לאותו הביא

לדורות. בכייה

 הבריטים, ניהלו 1953 שנת מתחילת החל
 בסואץ, הצבאיים בבסיסיהם החזיקו שעדיין

 המישטר אם רצופים מגעים והאמריקאים
 חדש. הסכם לגבש שנועדו במצריים, החדש
 בעיית את להסדיר היה אמור זה הסכם

הנו ואת ממצריים הבריטים של פינויים
 במקומה. שתבוא המערבית הצבאית כחות

 ג׳ון דאז שר־החוץ ובראשם האמריקאיים,
 את רוחם בעיני ראו כבר דאלס, פוסטר

 בברית־הגנה מאבני־הפינה כאחת מצריים
 ברית־ דוגמת שתיכננו מיזרח-תיכונית

נאט״ו. — אטלנטית הצפון ההגנה
 היד. לא נאצר אל עבד שג׳מאל אלא

איכ היה לא איזורית. בברית־הגנה מעוניין
 יהיו לאמריקאים או לבריטים אם לו פת
 מה במזרח־התיכון. בסיסים יהיו לא או

במצריים. יהיו לא שהבסיסים זה רצה שהוא
 סוכנות מראשי אחד קופלאנד, מיילס

 תקופה אותה שפעל האמריקאית הביון
 מנתח נאצר, עם אישית והתיידד במצריים

״מאי :האומות משחק בספרו, המצב את
 כסיוע מעוניין נאצר היה גיסא דך

 היה הוא מארצות-הכרית. — צכאי
הפני הכיטחון לצורך כזה מעוניין

ה ,צבאו את להפוך מנת על מי
 לשר• אחר-כך שאמר (כשם עלוב׳
שיוכל גאה׳, ל,צבא דאלם) החוץ
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