
מי היא ראשה. את מרימה היא קיימת. שוב יא ך*
 מכולנו, תשובה *תובעת עמינו אל מבטה את שירה | ן

לאז או כן מלחמה, היא: השאלה מאתנו. אחד מכל
 מכדי רציני מדי יותר הרבה ענץ היא שהמלחמה אמרו

 אותה שנניח מכדי רצינית גם היא לאלופים. אותה שנניח
 גורל את תקבע היא ולעסקני־מסלגות. לפקידים למדינאים,

להחליט. החייב האיש אתה חייך.
 המים, לפני מעל אל שוב השאלה את העלו גורמים שני
 חצי לפני וחוסר־ההחלטה האדישות לתחתית שצללה אחרי
ברמז. אותם נזכיר הבה שנה.

 גרמה במרחב, מהפכה חוללה תעלת־סואץ הלאמת ראשית:
 זוהי חד־פעמית. שעת־כושר ויצרה עולמית לרעידת־אדמה

ההיס של הלם־הלב מתגלה כאשר המעטות השעות אחת
 זוהי לישראל, הערכים. כל את לשנות ניתן כאשר טוריה,

 שמונה מזה נתקעה בו הסתום המבוי מן לצאת הזדמנות
 שניים. לפעמים, הם, אחד ועוד אחד במדיניות, שנים.

תמיד. לא אבל — לפעמים
 יחסי■ של חדשח הערכה קיימת שנית:
 הערכה ומצריס. ישראל כין הצכאיים הכוחות

 היוודע אחרי במדינה שהשתלטה מזו שונה זו
המפור הנשק עיסקת של העצומים הממדים

 זו חדשה הערכה בקאהיר. האיש של סמת
ספק. כל בלי נכונה

★ ★ ★
 לעצמנו נצייר ולאלופים. לשרים קט לרגע נניח כה ך*

 אנחנו מה על לנו ברור שיהיה כדי דמיונית, מלחמה | |
כך: בערך, נראית, היא מדברים.
 כי שיתברר אחרי ארבעה, ואולי חודשיים־שלושה, בעוד
 הלאמת עם והשלים אל־נאצר עבד גמאל עם התפשר המערב
 היא ארץ־הנילוס. לשליט אולטימטום ישראל תציג התעלה,
 אילת. במפרץ המצור ביטול בסואץ, חופשי מעבר תדרוש
יסרב. המצרי

 הגיאוג־ היעד גדולה. למכת־מחץ צה״ל יצא היום למחרת
 צבא־השדה חטיבות שבירת הצבאי: היעד סואץ. ראפי:

 חיסול הפוליטי: היעד לתעלה. מצפון הנמצאות המצריות
אל־נאצר. עבד גמאל של משטרו

 ישלטו הקרקע פני על ומכרעת. קצרה תהיה המלחמה
יש לרעת שהם הימיים, יחסי־הכוחות וכוח־האש. הניידות

כפות־המאזניים. על להשפיע יספיקו לא ראל,
 החורפי, מזג־האוויר באוויר. תהיה המכרעת שהחזית יתכן

 ערי על להגן נוטה מצריים, בערי נוחה פגיעה המאפשר
 ואלכסנדריה קאהיר של הבלתי־מאורגנים ההמונים ישראל.
 תל־אביב של האוכלוסיות שליטיהם. נגד בבהלה יקומו
משמעת. מתוך יסבלו וחיפה

 ובלי מצרים, לעזרת לחוש ירצו ערב מדינות
 יגביל מזג־האוויר אולם מלחמה. יכריזו ספק
 ההכרעה והצפון. המרכז בחזיתות התנועה את

 להפעיל יוכלו וסוריה שירדן לפני תפול כדרום
הישראליות. עמדות־הטגן על רציני לחץ

 עתה זה שירק לאיש לעזור ימהרו לא המערב מעצמות
העוב יקבעו האו״ם, של המנגנון יופעל אשר עד בפניהן.

לגמרי. שונה פוליטי מצב המוגמרות הצבאיות דות
 עבד של משטרו חיסול הסיבוב: בגמר המקווה, ההישג
 לזמן שימוש מכלל המצרי הצבא של הוצאתו אל־נאצר׳

 לאסיה, הים נתיבי פתיחת לישראל, עזה סיפוח מסויים,
 מפורז, לאזור כולו העצום סיני חצי־האי הפיכת ואולי

עוינים. ומיחידות ממוצבים חופשי
 הרס ואזרחים. חיילים חללים, אלפי כמה ישראל: אבירות

התעשיה. ובאיזודי האוכלוסיה בריכוזי רציני, ואולי מסוים
 כדאי העסק אם לנתח יש פיו על הדמיוני. החשבון זהו

 משוא־ ללא הרצינות, במלוא זאת לעשות מוטב לאו. או
 ולסיסמוח לפראזות הידבקות ללא קדומות, דיעות ללא פנים,

 מאתנו, אחד כל של בחייו לעלות העלול בענין כי מלהיבות.
עצמנו. את לרמות לנו כדאי לא

★ . ★ ★

 רשאי אינו איש ורציניים. שקולים הם כעד נימוקים ך*
מזלזלת. בתנועת־יד ולבטלם ן

 בורמה, הודו, חבש, — רחוקים חופים לנו רומזים מרחוק
 מרחבי אל מגעגועינו חלק כי בחשבון ניקח אפילו יפאן.
 אלא כיום אינה אילת ושגם גרידא׳ רומנטיים הם אסיה

 אסיה רצינית. קליפה לנימוק נשאר הרי לאומי, לונה־פארק
 חשיבותה ולמלח. לפוספאטים לאשלג, חשוב לקוח היא

וגוברת. הולכת הלאומי במשק

 לדגל ומיצר־טיראן תעלת-סואץ פתיחת
 כלכלי, מאד, חשוב מיכצע היא חכחול־לבן

 במידת-מה לפזר עשוי הוא ופסיכולוגי. פוליטי
לגטו. המדינה את ההופכת המחנק אווירת את

 האיום סילוק הבטחון. איש של נימוקו חשוב פחות לא
 לרווחה. שוב לנשום אפשרות למדינה יתן המצרי הצבאי
לבה כיום מקום אין ושוב הערכת־הכוחות השתנתה אפילו

 עיסקת־הנשק אחרי — בצדק — המדינה את שתקפה לה
 הוא המצרי הצבא וקיים. שריר עצמו האיום הרי הצ׳כית,

 להנחית תוקף יוכל האפתעה גורמי ניצול תוך חזק. צבא
המדינה. על מכאיבות מכות תמיד

 לשנתיים• גם ולו - לכטחון האיום סילוק
 את להקטין לישראל יאפשר - בלבד שלוש

הג לאורך המצב את לייצב הכטחון, תקציב
לסו הראש את קצת להוריד האחרים, בולות

 במידה תיעלם ההסתננות מכת ולירדנים. רים
 תקטן הפידאיון מכת חידוש סכנת רכה.

בהרבה.
 הערבית השנאה המלחמה, תומכי סבורים זאת, מלבד
 לגדול. תוכל לא שממילא גדולה, כך כל כיום היא לישראל

 אך יותר. ישראל את הערבים יאהבו לא צבאי׳ נצחון אחרי
חדש. בכבוד מהולה תהיה שנאתם

★ ★ ★
 הגדול, הנימוק מזדקר אלה, חלקיים לנימוקים עבר ץ*

 אינו איש אך מדי. מעט עליו דובר האקטואלי. המכריע,
המכריע. שהוא יתכן מכוחו. להתחמק יכול

 מצרים. שליט ביום הוא אל-נאצר עבד גמאל
הבינ המאבק מן מנצח לצאת בידיו יעלה אם

 שליט מחר יהיה הוא התעלה, על לאומי
מוסול. עד מדאקאר כולו, הערכי העולם

בתר האמריקאי, בנשר הבריטי, באריה התגרה אחד איש
הקו מגן־החיות אחרות חיות תריסר ובחצי הצרפתי נגול

הער הלאומית השאיפה את זה במאבק מייצג הוא לוניאלי.
 במרחב מעמדו יהיה יצליח׳ אם הערבית. הגאווה את בית,
 לעמוד יוכל לא איש .1939ב־ באירופה היטלר של לזה דומה
 ולא בירדן חוסיין כמו ילד לא — הערבי בעולם בפניו

המאוחדת, הערבית הממלכה בעיראק. אל־סעיד נורי כמו זקן

 אפילו — תקום הראשונים, הכאליפים מאז הדורות חלום
 ובהסוזאה. בהדרגה הדבר יהיה

 של הדיונים אולם קיר על תכתוב זה חלום שתגשים היד
ופרסין. תקל מנה מנה, המלים: את העברית ,מדינה

 צלאח מסוף של דמות־הענק עולה הארצישראלי באופק
 כאשר להתקיים יכלה לא הצלבנית ירושלים ממלכת אל־דין.
 אויביה כל הפכו כאשר אחד, לגבול גבולותיה התמזגו

 לא הציונית ירושלים ממלכת ומאורגן. מלוכד אחד, לאויב
 מדינת־ מסביבה תשתרע כאשר ימים, לאורך להתקיים׳ תוכל
ומפוכח. נמרץ מנהיג בהנהגת ועוינת, מלוכדת ערבית ענק

תכ להגשים מסוגל אחד איש רק זה, ברגע
 גמאל הוא זח איש מעטות. שנים תוך זו נית
אל-נאצר. עבד

 אל להתקרב שיוכל לפני מועד, בעוד משטרו את לחסל
 מלחמות למלחמה. כבד־משקל נימוק זהו — הנכספת מטרתו
חשובה. פחות סיבה בשל פרצו בהיסטוריה רבות

★ ★ ★
 מוזר קרובה. יזומה מלחמה נגד רבים נימוקים *שנם

 רחוקות כך כל לעתים מושמע ביותר הציוני שהנימוק י
ציונים. בפי

 ישנם יהודים. וחצי כמיליון ערב במדינות חיים זה ברגע
 אף אין ובאלג׳יריה. בטוניסיה במארוקו, גדולים ריכוזים
מיהודים. לגמרי החופשית ירדן, מלבד אחת, מדינה
 כאשר אלה יהודים של גורלם יהיה מה

 מדינה רשאית האם מלחמה? מחר תפרוץ
 את לסכן העולם, יהודי הצלת כשם ציונית,
 כמקרה אלא יהודים, וחצי מליון של חייהם

 על להגן מישהו היכול נפש? עד מים שהגיעו
נח יגאה כאשר ואלכסנדריה מאראקש יהודי

 הנילוס ערי הפצצת אחרי הערכי, הזעם שול
? כמלחמה

 מדינת זוהי הפנימי. הציוני השיקול חשוב פחות לא
 חדשים. עולים יושבים שלה משקי־הספר בעשרות עליה.
 תשוב נימוק זהו חמור. מבחן בשבילם יהיה המלחמה מבחן
 הדור אלה במשקים שיגדל עד — מלחמה לדחיית מאד

רבה. כד׳ במהירות בה המתאקלם בארץ, המתחנך הצעיר
 אמצעי קטנה. מדינה זוהי הוותיקים. לגבי שיקול גם ישנו
 מבית־הססר, היוצא חדש׳ מחזור כל מוגבלים. שלה הייצור

 אלה יקרים קלפים לזרוק מותר האם להכאיב. כדי עד קטן
 עתודה ולהקריב לסכן המותר המלחמה? אל של שולחנו על

במלחמת־התקפה? זו וכלכלית אנושית
 ולא לבנה תהליך אין השכולה, האם בעיני

 השבץ לערוך חייכת אומה תהליך. שום יתכן
לש חייבת היא גם אולם אבזרי. יותר הרכה

הנופ לכנים תהליך יש האם - עצמה את אול
מב גם אלא הומאנית, מבחינה רק לא לים?
 של משקלה מבחינת הלאומי, הכוח חינת

ההיסטוריה. שד המאזניים כפות על האומה
 החשבון זה אין הרס. היא מלחמה דם. הקזת היא מלחמה

מאד. מאד חשוב חשבון הוא אולם היחיד.
★ ★ ★

 השיט בעית לגבי מכרעת אינה הכלכלית נקודה ך*
 עשוי באסיה הישראלי המסחר בסואץ. החופשי הישראלי | |

 המשק גורל את יכריע לא הוא אך מיליונים. לכמה להגיע
 חשוב חיונית. בצורה אפילו עליו ישפיע לא הוא הישראלי.

 רוצים אנו שבדבר. והפוליטי הפסיכולוגי הצד יותר הרבה
אסיה. אל להגיע רוצים אנו לאילת. אשנב לקרוע

 חומר- כעזרת אסיה של לבה אל נגיע האם
 הדרך את בכוח לפתוח אפשר נפץ־מרסק?

 לחופי ככוח להגיע אפשר האם אך, כסואץ.
? אסיח
 מוסריים גורמים הבינלאומית. בזירה דמות כיום היא אסיה
 של באישיותם מתגלמים הם מאד. עליה משפיעים ונפשיים

 רוחשים אלה אנשים סוקארנו. נו, או ניהרו, כמו אנשים
 שפך שלא ההפיכה איש אל־נאצר, עבד לגמאל אהדה כיום
דם.

 המלוכדים המליונים ומאות אלה, אנשים יגיבו כיצד
 קרבנות, רבבות שתפיל ישראלית התקפה על מאחוריהם׳

 והפצצת מזי־רעב פליטים אלפי מאות בריחת מלווה שתהיה
 המליונים בת קאהיר, כמו צפופה אוכלוסיה בעלות ערים

 וטיראן סואץ של הדרך — מאד ביש מצב להיווצר יכול
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