״רק מהירות הכניעה של יש
ראל הצילה את המדינה מהם־
צצה סובייטית .קול שידור-
הכניעה של בן־גוריון היה יותר
מהיר מאשר המטוסים העל-
קוליים של ברית־המועצות!״
במשפטים חותכים אלה הגדיר
משקיף זר את אשר קרה
בשבועיים האחרונים במרחב
אולם גם אחרי שבן־גוריון
הודיע על נסיגת כל כוחות
ישראל מאדמת מצריים )מבלי
להוציא במפורש את רצועת־
עזה מכלל זה( לא חלפה סכנת
ההתנגשות המזויינת עם ברית־
המועצות .היה ברור כי הממ
שלה הסובייטית מחפשת בקד
חתנות חור כל-שהוא בהודעת-
הנסיגה הישראלית ,כדי לשפוך
דרכו את כוחותיה המזויינים
לתוך המרחב.
בשעה שהאור האדום נדלק
בבירות המערב ובמטות צבאו
תיהן ובשעה שאזרחי ישראל
הדביקו בשקדנות פסי-נייר על
חלונות-הראווה שלהם ,נערך
קרב סמוי זה .על כפות המאז
ניים היה מונח גורלה של
ישראל.

חייל מול חייל
ח״ לי ה סי לו אי ס

 :לא היה חסר הרבה ,ה שבוע ,כדי שיעמדו ז ה מול ז ח
הישראלי ,שה שתתף בקרבות על רפיח )ימין( ,והחייל

ווו שמיכח 1

הסוביי טי ,בעל הכוכב המחומ ש על אבזם חגו ר תו
לכתפו .על ה״מתנדבים״ הסובייטיים היה להתגייס בחטיבות־סילואיו

)ראה שער(

דיפלומטית,

ן* מסיבת־יקוקטייל

שנערכה לפני שנה במוסקבה ,שמע
ניקוליי אלכסנדרוביץ בולגאנין את קול
ר,נפץ של פקק בקבוק־שמפן .״הבה נשתמש
באלה במקום בתותחים!״ אמר ראש־הממשלה
בחיוך עדין.
החודש לא הציע המרשל הסובייטי בן ה־
 60להשתמש בפקקים של בקבוקי־שמפן
נגד ישראל .הוא ביקש להפעיל נגדה
מכשירים הרבה יותר מסוכנים :מתנדבים,
מפציצים ,ואולי גם קליעים מונחים.
★

★

★

ך• אשר תוכנן מיבצע־־סיני ,היה זה
^ מושכל ראשון שברית־המועצות לא תו
כל להתערב .היא נחלה זה עתה תבוסה
בפולין .העם ההונגארי קם נגדה במרד
חסר־תקדים .גלי ההתקוממות איימו להתפשט
לרומניה ,לבולגריה ולגרמניה המזרחית .ה
אימפריה הסובייטית הגדולה כולה רעדה
והזדעזעה .איש לא האמין כי בשעה כזאת
תוכל להקדיש את כוחה להגנה על עמדו
תיה הרחוקות במרחב.
אולם החשבון היה מוטעה .המנהיגים ה
סובייטיים תפסו את אשר לא תפסו המדי
נאים בירושלים ,בלונדון ובפאריס :כי דוו־

קא בשעה זו כדאי לברית־המז
מאשר בכל שעה אחרת ,להח
המרחב .התערבות כזאת יכלה
דעת־הקהל העולמית מן הנעשו
ולחסל את הריעה כי הונחתה נ
הכוח הסובייטי.
כל משטר דיקטטורי בנוי על
ברית־המועצות לא יכלה להרי
לאבד את משלטיה החדשים נ
קרב אכזרי .אובדנו של הנו
סובייטי במצריים היה משמש
המשטרים והחוגים האנטי־מער,
אפריקה לעלות שוב על הקרון
★

ך* מעשה לא היתה ס>
 /של פריצת מלחמת־עולם.
לאומי איפשר לרוסיה לפעול
בתנאים מסויימים ,בלי להטת
עולמית.
האיום הסובייטי הראשון,
במכתבו הראשון של בולגאנין,
להפעיל קליעים מונחים נגד לוג
ולהפציץ את ישראל .הוא 1
ברמז שקוף כי ״קיומה של ישו
יועמד בספק.
באותה רגע היתה תקוותה
ישראל כי המערב לא יר7
המועצות להפעיל את כוחה,
במלחמת־עולם מימנית ירתיע
טיט .היתד ,זאת אשליה .הג
גרינתר ,מפקד צבא האמנה
הודיע כי הפצצת לונדון ופו
באופן אוטומטי לתגמול אטומי
עולם .הוא נמנע בפירוש מל
אותו האיום גם לגבי פעולה
היו אלה רגעים הרי־עולם .ה;
דיעו לישראל כי לא יוכלו לן
סיס ,שיחסם לישראל הסתכם ע
״הכושי עשה את שלו ,הכושי
יעצו אף הם לישראל להיכנע
נכשלה הפעולה הצבאית הברים
סואץ ,וממשלת אידן היתה נתו
התשובה האמריקאית היתד.
יותר .הנשיא אייזנהאור לא יכו
כוח כי ישראל ניצלה את הימי!
לפני הבחירות האמריקאיות >
מיבצע־סיני ,וכי עשתה למעש!
כדי להכשיל את אייק בבחירות,
אייק במפורש :אם ישראל
וללא תנאי ,יודיע לרוסים שלא
התערבותם .אם לא תיכנע יש
לרוסים יד חופשית נגד ישראל
זה היה השיקול שגרם לנסיגו
של ישראל׳ שבאה לידי בטוי 1
מפורסם של בן־גוריון .אולם
נגמר :ברית־המועצות עוד חי3
להפעיל את כוחה נגד ישראל
הסתבך יתר על המידה עם ה
★

שעה לקריאה

ז החייל הי שראלי ,בן אחת מארצות ערב ,יו שב ב מ חפו ר ת
מצרית ליד רפיח ,קורא בג ליון של ה ש בו עון המצרי הח שוב אל־מוסוור,
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שנלכד כשלל .ארבעת הטאנקיסטיס הסובייטיי ם קוראים ,סן הסתם ,ע תון
הרבה יותר משעמם .הי תגיי טו כטכנאים לחיל־ה שריון של אחד מצבאות ערב?

★ ★

★

★

ך * איש שניצח על מלאכה
 | 1כחול־עיניים ,בעל שערות ,ן
וייצמני לבנים ,הדומה יותר לס

