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ישראל, על מלחמה שהכריזו ביים
 לא ‘שכן כל ולא חוסלו לא ואף נכנעו לא

 גוף בישראל לראות הוסיפו הם שלום. עשו
 החברה של הקיים המבנה את המסכן זר,

 בדעה מסביבם ללכד הצליחו והם הערבית,
 והמעמדות העדות העמים, כל את כמעט זו

במרחב.
 רק במלחמה התרכזה שישראל מכיוון

ה כיבוש כי הבינה ולא הפלישה, במיגור
 חוזי גרמו עצמה בפני מטרה הוא שלום

 היה שלא נצחון, של לשכרון שביתת־הנשק
נסתיי לא המלחמה כי במציאות. בסיס לו
 ב־ שהתבטא אחד שלב רק נסתיים — מה

המל הצבאות. של מאורגנים מעשי־איבה
 עתה השתמשה חדש, לשלב עברה חמה

 אותם חשבו שהערבים אחרים באמצעים
יומיומית הטרדה — יותר הרבה ליעילים

 מע־ התקפת במו מעשי־זוועה מסתננים, של
 המצור ובעיקר תמונה), (ראה לה־עקרבים

המוחלט. והמדיני הכלכלי
 פה רק שלום. של למצב חזרה ישראל

 סיבוב של אפשרות על אנשים דיברו ושם
 הסי■ כי היתר. הפשוטה האמת אולם שני.
 הכד" שנסתיים ברגע עוד התחיל השני בוב
 חידוש של האפשרות ברודוס. הראשון בוב

 אפשרות כלל היתר, לא הכוללת המלחמה
ש שלישי, סיבוב של אלא שני, סיבוב של

כביכול. השלום, אחר יבוא
 פאסיבית ישראל היתד, זה שני בסיבוב
מח הגישה הכרזות, הכריזה היא לחלוטין.

ה מעשי על תגמול במעשי השיבה אות
 לשדר,־ר,קרב כלל נכנסה לא היא אך גרילה,

 וחיכתה, ישבה היא זה. סיבוב של ד,אמית־
אולם מעצמו. המצב ישתפר כאילו

יח תש מלחמת בפרוץ
 למלחמה׳ מוכן העברי הישוב היה א 6ןך
J פו מבחינה ולא צבאית מבחינה לא

 כאפתעה כמעט באה עצמה המלחמה ליטית.
ה התעמולה טענה שלם דור משך גמורה.
 אינה הערבית הלאומית התנועה כי ציונית

 את שיכנעה לא היא בריטי. דחליל אלא
 את לחלוטין שיכנעה היא אולם העולם.
הציונית. ההנהגה

 לא הישוב ממנהיגי איש כי היתד. התוצאה
 המאורגן הערבי העולם ייצא אכן כי האמין

ה המדינה נגד לאומית למלחמה במלוכד
 השתכנע בן־גוריון דוד הנולדת. עברית

 לרכז שהחליט שעה ,1947 באמצע רק בכך
 הישוב. של הבטחון עניני כל את בידיו
 1כ. כמעט וביניהם הישוב, מנהיגי שאר

 פסלו הערבים לעניני הרשמיים המומחים
מלחמת־עמים של האפשרות את בהחלט

האח ברגע כי האמינו הם עברית־ערבית.
 הם עלוב. כבלוף הערבים איומי יתגלו רון

פלי לפני שעות 24 עוד זו בדעה החזיקו
ערב. צבאות שת

 למלחמה נכנם הישוב כי היתד, התוצאה
 ברור מצע הנהגתו עיני לנגד שתהיה מבלי

 הוא מגובשת. מטרת־מלחמה הערבי, לעולם
 הפולשים. מפני עצמו על להגן כדי לחם

 השלום, את להשיג כיצד תיכנן לא הוא אולם
 בסיס איזה ועל השלום את להשיג מי עם

 עב־ עם השיחות מלבד השלום. את להשיג
 באפם הישוב מנהיגי את שהוביל דאללה,

 לא המלחמה, מן יחיד מנצח למעשה ויצא
 החייל רצינית. פוליטית פעולה כל התנהלה

 הדף המדינה, את בדמו הקים העברי הקרבי
 הצבאות׳ פלישת את נוראים בתנאים

כ■ השלום. את השיג לא אולם

 היה לא העולמיים. ם הגוש מכל לושים ןףי■
| |J תוצאה גם זאת היתד, לא מקרה. זה 

 כאלה. שהיו אף פרטים, של שגיאות של
ה של תוצאה וראשונה, בראש זאת, היתד,
 הבודדת ישראל נמצאת בו הגיאופוליטי מצב

והמבודדת.
 ארצות־הבדית הצביעו תש״ח מלחמת ערב

יהו מדינה למען יחדיו וברית־המועצות
ה לקראת םימן־דרך בכך שראו היו דית.

 מצב של פרי רק זה היה למעשה אולם באות.
ובלתי־חוזר. חד־פעמי

 המדינה, בעד הצביעה ברית־ד,מועצות
הברי הצבא את הארץ משטח להרחיק כדי
 הצביעה ארצות־הברית הושגה. זו מטרה טי.

 הדיימוקרא־ שהמפלגה מפני המדינה בעד
 בקולות בבחירות לזכות רצתה השלטת טית

המאוחד לרצון בניגוד — אמריקה יהודי

 ודד מהפנטגון והדיפלומטים הגנרלים כל של
דפרטמנט. סטייט
 זד, מצב החל המלחמה גמר למחרת כבר

 על שולטות ערב מדינות שמונה להשתנות.
 מרכזי מקום התופס עצום, גיאוגראפי מרחב

 מלחמת־עולם. של איסטראטגי חשבון בכל
ב ביותר העשירים הנפט מעיינות בידיהן
 השפעה באו״ם, יקרים קולות ששד. עולם,
 ובסו־ הצרפתית הצפונית באפריקה רבה
 או גנרל ששום עובדות־ברזל היו אלה דאן.

ליש מהן. להתעלם היה יכול לא דיפלומט
 זאת, לעומת היה, לא כמעט המנותקת ראל
והשפע באו״ם בודד קול מלבד להציע, -מה
 בהתמדה. שירדה הציונית התנועה של תה

 אהדת על עתה התחרו ואמריקאים רוסים
האק את לנאגיב מסד דאלם הערבי, העולם

 תמונה). (ראה אייזנהואר של המפורסם דח
בו המדיני למצב מתאים סמל זה היה

סגערכה בודדים !שאדם

לרעתנו נער וחננו
 בנויה היתה כך על החזית. אורך {■®:ל

 הסיבוב של הערבית ■איסטראטגיה
בנו היתד, לא הישראלית האיסטראטגיה הקר.

 כלל, קיימת היתד, לא היא כי — כך על יה
מעולם. תוכננה לא

נתו על התבססה הערבית האיסטראטגיה
 המאה באמצע פשוטים. גיאופוליטיים נים
 להתקיים יכולה קטנה מדינה שום אין 20וד

המו המשק של הכלכליים התנאים לבדה.
 גדולות, ליחידות רק כוח־חיים נותנים דרני

המו המלחמה של האיכטראטגיים התנאים
יחי של בכושר־ההגנה קשה פוגעים דרנית

 ד,־תה שמטרתו כלכלי, מצור קטנות. דות
 קטנה ליחידה הפכה’ ו ישראל את לבודד
ל להטביע מוכרח גיאוגראפי׳ עורף חסרת
המ התפתחות על חותמו את ימים אורך
 כלכליים, תרבותיים, — השטחים בכל דינה

 של בסופו מונע הוא ופוליטיים. צבאיים
ה שהיא ממש, של לאומית עצמאות דבר,

היחידה. עצמאות
 כ־ שמחת־הנצחון, של הראשונות בשנים
 כי לרעיון בקושי התרגלו ישראל שאזרחי

 זו ׳ממלכתית לריבונות יהודים זכו עתה
 <א דורות, שמונים מאז הראשונה הפעם
ה הקו הלאומית. להכרה זו מציאות חדרה
ל הקיים, את ״לבצר״ היה בישראל שולט

אמ שנוצר. למצב במדינה החיים את התאים
 דד זה, בכיוון חשובים הישגים הושגו נם

ב הורחבה והחקלאות הוכפלה אוכלוסיה
אש על מבוסס היה הקו עצם אולם הרבה,

 צוק על המטפס לאדם דמתה ישראל כי ליה,
 היה יכול לא הוא — הגובה למחצית שהגיע
 יכול הוא התלול. במדרון בית לו להקים

להידר או — למעלה בדרכו להמשיך היה
 מהר חיש התבררה זו עובדה לתהום. דר
ש ביותר, הוורודים המשקפיים לחובשי גם

כא מציאותיים, חישובים מכל להתעלם ניסו
כי חמרה האמת לבסוף להם נתבררה שר
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