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 שוב, יופר אם סוריה. על התקפה מונע בלבנון, שהופר זה, הגיון
 תפיסתם לאור גם הגיון כל חסרת שהיא במילחמה ישראל תסתבך

קברניטיה. של
 בסוריה. במילחמה להרוויח מה לישראל אין

 גם טיבעית בעלת־ברית היא סוריה להיסך:
בירדן. במילחמה

הנכס אל מ־זוחה, ♦
 מיזרח. לכיוון מצביע ביותר הסביר ץ־הסיוון •ץ

 כשליט ויותר יותר השנים במרוצת המתגלה חוסיין, המלך 1 1
כל ארצו. על ישראלית התקפה מפני זמן כמה מזה חושש חכם,

 שנרצח אל־סרטאווי, עיצאם הפלסטיני, לוחם־השלום
 זו, אפשרות מפני מלא בפה הערבי העולם את הזהיר בתשמ׳׳ג,

 של בסופו תגיע האמין, כך ישראל, בלתי־נמנעת. ודאות ראה שבה
 העוצמה בסים על להשתלט תוכל כך רק כי בארות־הנפט, אל דבר

הערבית.
 זה. צורך על המצביעים ראשונים, קולות הושמעו בישראל גם

 יש ש״לסעודים המפורסמת, באימרה הסתפק לא שרון אריאל
 עם בשיחותיו מילחמת־הלבנון, לפני הגפרור'. יש לנו אך הנפט,
 מיזכר־ההבנה חיבור לקראת בוושינגטון הפנטגון אנשי

 מפורטות טבלות הגיש וארצות־הברית ישראל של האסטראטגי
 מרכזי־הנפט אל להגיע כדי לצה״ל הדרושים הזמנים על

 על לסמוך יכולה ארצות־הברית כי להוכיח התכוון הוא הסעודיים.
 הגייסות לפני בשעת־הצורך לשם יגיע שצבאה ישראל,

 האפשרית המסקנה את היטב הבינו בעלי־שיחו אך הסובייטיים.
 לטובת גם כזה מהלך לבצע כדי חזקה די היא שישראל השניה:
עצמה.

 7 פעם חץ־הכיוון יורה שבה מאוזנים, כוחות של תקופת־מה
 1 — ההפוך בכיוון להימשך התהליך עלול לכאן, ופעם

נ קו־סיום מראש נקבע לא לו שגם וההתקפלות, ההצטמקות
 קי היא בגי־אדם. של בעולמם רק ולא הטבע, של דרכו זוהי

 לס שחדר דגים או קופים של שבט רבים. בעלי־חיים אצל
 מרחב־המחייה התפשטות אחרי ולסגת. להתגונן נאלץ לא־לו

 קג מולידה הקנאות ההגנה. ההתקפה, אחרי ההצטמקות.
 הסיס! הנגדי. מסע־הצלב בא מסע־הצלב אחרי נגדית.

 כש> יריביו, על־ידי מאומצות המתפשט הכוח את המשמשות
להתקפת־הנגד. עוברים

במרחב? לקרות מוברח זה האין
ח אינו ביחסי־עמים דבר שום ר כ ו  7 יש אבל לקרות. מ

סבירות. של רבה מידה
 הפוטנציאליים הכוחות ממאזן נובע הדבר
המגוייסים. הכוחות ממאזן להבדיל

ע׳ זהו מאוד. צר בסיס על בנוייה הישראלית המעצמה

אחר דגל תחת הצאר םדיניות סטאלין: יוזף

מועד שד1 להפסיק הגדול: פרידריך
 הגובר הזה, החשש על־ידי מודרכים היו תשמ״ג בשנת מהלכיו
 שרון, אריאל של המפורסמים דבריו רק לא אותו מטרידים והולך.
 שזה תיקווה מתוך בירדן, אש״ף של שילטון בהקמת בגלוי הדוגל
הגיאו הנתונים גם אלא — הפלסטינית הבעייה את יפתור

היסודיים. פוליטיים
 הוא זה אפיק ישראל, של אפיקי־ההתפשטות מכל

קברניטיה. לשיטת ביותר, הרב ההגיון בעל
 כוויית סעודיה, ועיראק, ישראל בין מדינת־החיץ היא ירדן
 לשמש עלולה שירדן דבר של פירושו הגנתית מבחינה וסוריה.

 משותפת להתקפה האלה, המדינות כל צבאות של כמדינת־הכינוס
 כשיהיה שצה׳ל, הדבר פירוש התקפית, מבחינה ישראל. על

 אפיקי-התקפה כמה בין לבחור יוכל הירדנית, ברמה ממוקם
 מצריים, על בו־זמנית לאיים יוכל כשצה׳ל אז, רק אפשריים.

 הדומיננטית המעצמה ישראל תהיה וירדן, עיראק סעודיה,
 תוכל הפנימיים', יתרון.הקווים על בשמרה במרחב. המוחלטת

לה. הנוח בזמן לחוד, אלה ממדינות אחת כל לתקוף
 היעד כי המאמינים ערביים, הוגי־דיעות יש

 • — הבלתי־מודע או המודע — ישראל של האמיתי
 של שדות־הנפט הערבי: הכוח מרכז הוא

ארצות־־המיפרץ.

 מעושר נהנית היא הערבי. העולם של הרכה הבטן היא סעודיה
 כמו מגוחכת. הצבאית ועוצמתה דלילה אוכלוסייתה אך עצום,
 זהו כסף. תמורת ביטחון לרכוש מנסה היא בימי־הביניים, ונציה
לביטחון. מאוד רעוע בסיס

 הכוחות את תוכו אל היונק ריק, חלל זהו למעשה
 שלא במערב, ישראל בצפון, איראן — הקרובים

.. ברית־המועצות. על לדבר

לירדן גדות שתי ♦
 אינה לירדן מעבר אל הישראלית העוצמה תפשטות ^

 אידיאולוגיה כל כמעט אחרת. או זו באידיאולוגיה !תלוייה 1
להצדיקה. יכולה אפשרית

 בקן בנעוריו, עוד ששר האיש נתון. זה כיוון בגין, מנחם בשביל
 רק אינו כן' גם זו שלנו, זו — לירדן גדות .שתי בוורשה, בית׳ר
 פי על המיזרחית', ״ארץ־ישראל את לכבוש חייב גם אלא רשאי,

אמונתו.
 תמיד דגל הציונית, הקשת של השני בקצה הצעיר, השומר

 את להגשים יש שבה מארץ־ישראל, חלק היא שעבר״הירדן בכך
 שבה מילחמה, לקראת ישמחו גוש־אמונים אנשי הציוני. החזון
 ממערב פלסטינים מיליונים לשני מיליון בין לגרש יהיה אפשר
 עוד יותר קטנים בממדים שנוסה מיבצע — למיזרחה הירדן

.1967ב־
 את להפעיל שרון אריאל של הנדיבה בהצעה מיוחד פיתוי יש
 צליל זו להצעה יש בירדן. אש״פי מישטר הקמת למען צה״ל

ההיפך. כמובן, יקרה, במציאות שובה־לב. אלטרואיסטי
ש אם  לשכנע שיוכל בעולם כוח יהיה לא ירדן, את צדדל יכבו

 משם להסתלק — תהיה אשר תהיה — ממשלת־ישראל את
מרצונה.

ת הבלתי־נמנע התהליך יתחיל המערבית, בגדה כמו  של.יציר
 רצועות־ ,ומואב' .עמון צבאי מימשל הקמת בשטח', עובדות
 מיזרחה, לגדוד המקומית האוכלוסיה ועידוד התנחלויות ביטחון,

וכוויית. עיראק לעבר
 לא השלמה בארץ־ישראל עבר־הירדן שילוב גם
 שלא בדרך נוספת תחנה רק זוהי התהליך. את יסיים
פוך. לה נראה

 שהחלה מילחמה — הפלסטיני והעם הציונות בין המילחמה
 החזיתות, בכל בעיצומה בתשמ״ג ושנמצאה שנים, 100 לפני

 למילחמת הגורם היא בלתי־גמור. עסק היא חברון, עד מביירות
 את הצדיקה היא להמשכתה. אמתלה מהווה גם והיא ישראל־ערב,

 כל לירדן. הפלישה את העת בבוא שתצדיק כשם ללבנון, הפלישה
 זרע את בליבם הנושאים פלסטינים, מיליוני בעולם קיימים עוד

תבל. קצות עד לרדפם ישראל תנסה ההתנגדות,
 ישראל היתה קיימים, הפלסטינים היו אלמלא אכן,

להמציאם. צריכה הציונית

ואחורה קדימה ♦
 הסוף?' יהיה .מה אומרת: הקלאסית הישראלית שאלה ^

 בן הישראלי, מסע־ההתפשטות יסתיים מתי אחרת: לשון 1 1
היכן? הדורות? ארבעת
 כל תיאורטית: תשובה רק לתת תשמ״ג, בסוף ניתן, היה כך על

 נגדה, המגוייסת העוצמה מול עוצמתה, לישראל תעמוד עוד
המסע. יימשך

 מול תתייצב שבהם ובמקום בשטה יסתיים הוא
 בעוד לקרות יכול זה יותר. גדולה עוצמה ישראל
 שנים תריסר בעוד או לעמאן, בדרך שנים שלוש
 או בגדאד ליד דורות שלושה בעוד או לכוויית, מעבר

קרתגו.
 הנתונים בכל יוזן אשר בעולם, ביותר המשוכלל המחשב גם

 ישראל של הלאומית העוצמה מרכיבי כל על האפשריים
לוח־זמנים. לספק יוכל לא ויריבותיה,

 מאזן־העוצמה את לשנות העלולות ושונות רבות סיבות יש
השאר: בין הקיים.
 דילחל בישראל, הפנימי המצב הידרדרות •

 הישראלית, החברה התמוטטות והחומריים, הרוחניים משאביה
ואיכויותיה. ערכיה שקיעת
 בעיקבות במרחב, יריביה של עוצמתם עליית •

 רמתם של דראסטי לשיפור יביאו אשר פנימיים תהליכים
 אחר או זה מילחמתי דגל תחת לאיחודם או החברתית־כלכלית,

ימני. או שמאלי דתי, —
 שקיעת הבינגושיים, ביחסי־הכוחות שינוי •

יריביה. של בעלת־הברית והתגברות ישראל של בעלת־בריתה
 חימוש כגון במערכות־הנשק, דראסטי שינוי •

גרעתי. בנשק הערביות המדינות
 להביא היום, בבוא עלול, ונוספים אלה גורמים של שילוב

 מסע־ההתפש־ לסיום יביא אשר ביחסי־העוצמד. מהותי לשינוי
סות.

התהליו. סוף יהיה לא זה אך
אחרי חץ־הכיוון. גם משתנה יחסי־העוצמר. משתנים כאשר כי

חדש בלבוש סין קיסר טסה־טונג: 1םא

הנעילה לא האוהרה פון־ביסמארק: אוטו
 טריטוריאלי, הוא הצר הבסיס כי סבורים וכסילים בורים חולשתה.

 בסיס אך הלאומי. הבסיס להרחבת תביא הטריטוריה הרחבת וכי
 הישראלי הכוח אנושי. אלא טריטוריאלי, אינו הלאומי הכוח

 ישראליים, יהודים מיליון 5 עד 3.5 על הבא בדור יתבסס
 צבאית, מבחינה היכולת גבול קצה עד כמעט עתה כבר המגוייסים

 הערבית העוצמה ואילו וטכנולוגית. כלכלית, חברתית, נפשית,
 בוודאי הזה הדבר זעיר. בשיעור רק מגוייסת הפוטנציאלית

 של בדרך אם איטית, התפתחות של בדרך אם — ישתנה
מזורזת. מהפכנית התפתחות

ווניוניס צוננים ♦
 מעצמות של בדוגמות מלאה האנושית היסטוריה ך*

 כוחותיהן, שאפסו עד בדרכן שהמשיכו !מתפשטות, 1
 היריבים לחץ תחת תשישות, מרוב דבר של בסופו ושהתמוטטו
 של וצרפת והשלישי השני הרייך של גרמניה שהתאוששו.

 רבות מני דוגמות שתי רק הן הנפוליונית והקיסרות המהפכה
מאוד.

ההיסטוריה על״ידי דווקא מוצגת הקלאסית הדוגמה כי יתכן
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