
נדס־תהכננוה. מחשבון
 האמריקף שהממשלה מרגע

היהו המגבית בי תקבע אית
 ולא פוליטית, היא לישראל דית

 זו. ד,אחה תתבטל פילנטרופית,
שהמג לצפות יש כזה כמקרה

לנקודת־האפס. במעט תרד בית

ולמד לירדן המסע נצחון
 עליונותנו את יוכיח סיני בר

 להטיל לנו ויאפשר הצבאית
הערבים. על רצוננו את
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ב הגיאוגרפי ־והמערך הכוחות יחסי
 אין בו המוזר המצב את יוצרים מרחב
 לצד צבאית הכרעה של אפשרות בכלל

אחר. או זרו
 מלחמת־עמיס נטושה עוד כל
 אין הערכי, והעולם ישראל כין

 שטח־הפ־ אלא הירדן ממלכת
ה הערכיים מרכזי־הכוח קר.

סי למדבר מעכר הם אמיתיים
 ערב למדכר מעכר למצריים), ני

 הוגה־ שום <עיראק>. וסוריה
 לחלום יכול אינו כר־דעת דעות

 כד* יספיק הישראלי הכוד כי
 אלד מרכזי־כוח על להשתלט

ככף. רצה אפילו זה, כדור
 ה־ עד נוספים׳ ערביים שטחים בוש כ
ח י הכ יהווה לא לירדן, מעבר ואפילו י
 יכריח לא שהוא זה במובן צבאית׳ רעה
 ללא ,כניעה להיכנע הערבי העולם את

מתאי בתנאים כנע להי אפילו או תנאי״׳
 לא האמיתיים הערביים מרכזי״הכוח מים•

 א־ום אפילו להם צפוי יהיה ולא ייפגעו,
האוויר). מן (פרט ישראל מצד רציני

יו הירדן על ישראלי צבא
הע העולם את להכריח כל

 תחת עמנו, להתפשר רבי
 מעבר אל פלישה של איום

לירדן.
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 הגיון על מבוסם הירדן אל המסע בעוד

ל מעבר מיבצע כל הרי בריא, צבאי
הרפתקה. בגדר יהיה ירדן

לרי יגרום הירדן אל המסע
 הזית מאחורי העכרי הכוח כוז

 מעכר אל פריצה יותר. קצרה
ל - הפוך למצב יגרום לירדן
 כשטח הישראלי הכוח פיזור
 מכל להתקפה הפתוח נרחב,

 כנות ם הרה־ צעד זה יהיה צד.
מצומצ כוחות בעל קטן, לעם
 והמצווה אויבים, המוקף מים,

כוחותיו. את לרכז כן על

 את יפגין הירדן אל המסע
 את כך על-ידי ישכנע כוחנו,

עמ לעשות שכדאי הערבים
שלום. נו
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 טענה בכל ביותר החלשה הנקודה זוהי

 נימוק כל אין הירדן. אל המסע למען
 עם לשלום הערבים יסכימו מדוע משכנע
 לעשות שסירבו אחרי הירדן, על ישראל
טול־כרם. ליד שלום

 ישראל נגד הערבים של האמיתי ־הנשק
 יכול אינו ערבי שום החם. הנשק אינו

 מעשי- על־ידי ישראל את להכריע לקוות
 יותר. רחבים לממדים יגיע אפילו רצח,

 לנצח בכוחם שיעלה נושוכנעים הערבים
הכל הנזצור בכוח בהדרגה, ישראל את

החיו האפשרות את מישראל השולל כלי,
 התעשייתיות סחורותיה את למכור נית

ונפט. מזון תמורת הערבי למרחב
 תגיע אם יעילותו את יאבד לא זה נשק
 את יכריח לא דבר ושום לירדן, ישראל

הער שנאת להיפך. עליו. לוותר הערבים
 אל המסע כי בהרבה, תגבר לישראל בים

נו יסורים בהכרח אחריו יגרור הירדן
 יהיו הערבים פלאחים. אלפי למאות ספים

 ישראל עם שלום השגת כי משוכנעים
 הימים ברבות ותגרום כוח לד. חםיתי

מצידה. נוספת להתפשטות

וק״ם71הנ״
נגד

האמי - הנימוקים לעומת
 המצדיקים - והמדומים תיים

מד ואל הירדן אל המסע את
הנימו את לשקול יש סיני, בר

 זו דרך השוללים הראליים קים
לחלוטין,

שב תחריף הפליטים בעית
עתיים.
בשט חיים נפש מיליון מחצי למעלה

ל מבקשים המיבצע מצדיקי אשר חים,
ער יישארו אם ישראל. למדינת צרפם

 בעיר במדינה ווצר p במקומם, אלה בים
 מזו פי״אלף חמורה עצומה, בטחונית
העוב לאור ביחוד — כיום בה הקיימת

 עוד תהיה לא הפעם כי לצפות שיש דה
רשמית. צבאית הפוגה שום

 את זאת, לעומת יטשו אלה ערבים אם
 החוגר הפליטים למחנה נצטרפו אדמתם,

״ה רצחנית, שנאה, בחגורת ישראל את
 של אפשרות כל שימנע נוסף גורם זה יה

 כל תהיה לא שוב כי — אי־פעם שלום
 לפצות או לאדמתם להחזירם אפשרות

אותם.

 — תתקדם הערבית המהפכה
נגדנו.
ה במלחמה הערבית המפלה אחרי
 מדינות־ ברוב המשטר התערער אחרונה

 במצריים מהפכנית קבוצה ניצחה ערב׳
 צבאיים רודנים — זמנית — והשתלטו
בעי בוצעו האלה כל.ההפיכות בסוריה.

הישר בחזית שלחמו קצינים ידי1 על קר
אלית.

ה עקב לשלטון הגיעו אלה משטרים
 שביקש הערבי, הנוער של המהפכני רצון
שהתגלה הריאקציוני הרקבון מן מוצא

ההר שלו. חוסר־ר,אונים בכל במלחמה
 אינו שוב הפיאודלי המשטר כי גשה

הסת מפני עמי״ערב על להגן מסוגל
העי הגורם שהיה הוא הציונים׳ ערות

להפיכות. קרי
 שתביא נוספת, ערכית מפרה

 עם מיידית לשכנות ישראל את
 תמריץ הערכיים, מרכזי־הכוח

 כל אין שוטים. באלף זה תהליך
תה מה מראש לנחש אפשרות

ההפי או המהפכה עוצמת יה
 כחשבון לקחת ייש אולם כה,
 המתוקנות לחזיתות מעבר בי

 ערכי עולם יתיצב ישראל של
 הנהו מאשר יותר הרכה חזק

כיום.

אח ליצור עלולה המפלה
ערבית. דות

ב חלמה, הערבית הלאומית התנועה
ממ על פייסל, האמיר של מנהיגותו ימי
ה תככי ומאוחדת. גדולה ערבית לכה

 בין הריב חוד וב המערבי, אימפריאליזם
ה העולם לפיצול גרמו ואנגליה, צרפת
 עדיין המסוכסכות קטנות למדינות ערבי

ביניהן.
מ המערבי האימפריאליזם

 בשם זה, מצב על לשמור עונין
המש על לשמור מעונין שהוא

 אולם הערבי. הריאקציוני טר
 הרצון עלול המפלה זעזוע תחת

 העמים ככל הפועם - לאחדות
שליטי לרצון כניגוד הערכיים

 פיקוד ולהתגבר. להתפרץ - הם
המפ אחרי וודאי יהיה אחיד

 מן יהיה לא פוליטי איחוד לה,
 לשלטון יגיעו אמנם אם הנמנע,

מהפכניים כוחות אלו כמדינות

הפיכניים. או
 ב־ שלטו הצלבנים כי זוכר ערבי כל

 הערבי העולם היה עוד צל ארץ־ישראל
אח הימה הושלכו אולם ומפוצל, מפולג

 — אל״דין סלאח — אחד שמנהיג רי
ל יחריף זה לקח כולו. את לאחד הצליח

 הזעזוע בהם שיגבר ככל .הערבים, עיני
 כיבושים בפני והפחד — המפלה של

נוספים. ציוניים

בעולם. לבדה תעמוד ישראל
 דימוקרטית, מדינה היא ארצות״הברית

תו היא ואפריקה אסיה רחבי בכל אולם
 פיאודליים ריאקציוניים, במשטרים מכת

 שרק ובטחון אמונה מתוך ומושחתים
הקו מפני הגנה יבטיחו אלה משטרים
מוניזם.

 כיום האמריקאים תומכים זו מסיבה
 — לפניהם האנגלים כמו — במרחב

 מהותה מעצם שהיא הערבית, בריאקציה
ל ושואפת ישראל את שונאת וקיומה

השמידה.

 ברית״המועצות תומכת הנוכחי בשלב
 פיאודלית״דתית״קנאית, ריאקציה באותה

 במרחב הקומוניסטיות שהמפלגות מפני
 את לנצל מקווה שהיא ומפני כוח חסרות

ת נגד הערבית הלאומניות השאיפות
קאים. אמר

 כרית תגביר ישראל התקפת
 הטוב כמקרה זו. קדושה בלתי

ה הריאקציה את תחזק כיותר
 .כיותר הרע כמקרה ערכית.
 חדשים, בוהות לעלית תגרום
 ושיכלו .׳כיום התגבשו שטרם
 אל- עבד כמו - לטובתנו להיות
 כ־ יתגבשו אך - המצרי נאסר

 ׳כהות נגדסן המלחמה פיןרת
 מליוו 30 על ישתלטו אם אלה,

 לחלוטין לשנות עלולים ערכים,
ל כמרחב״ יחםי־הבוחות את

, רעתנו
 רבים, מגורנזים מורכב עם של בטחונו

אמ מתם, אחד רק הוא הצבאי הצד אשר
 הגורל את להכריע עלול הצבאי תצר נם,

כ משקל לתת יש ולכן ולמוות, לחיים
 אולם — ולשיקוליו לצרכיו ומכופל פול
■המא את לראות מבלי׳ זאת לעשות אין
 וח־ שדותיו כל על הכללי, הלאומי בק

זיתותיו.
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