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במדינה
מדיניות

שחורה פ״רנצה
ה המדיניות בשמי העיקרית קרן־האור

 או של כוכבו על הענן משכיסה ישראלית,
להצ יכלה שרת־החוץ אפריקאית. היא נו,

 אפריקאיות מדינות תמיכת על בגאווה ביע
אח של ניטראליותן ועל בישראל, חדשות

 בעית־ על באו״ם האחרונות בהצבעות רות
היש נוחלים אפריקה רחבי בכל הפליטים.

מקומיים. נצחונות ראלים
 נסיון, בעלי ישראלים וכמה כמה אולם
 אופטימיים. אינם העתיד, סיכויי את בסכמם
 להתגלות עלולות ישראל הצלחות לדעתם,

 חולפות, מנסיבות נובעות הן כארעיות.
 לשיתוף בסים ליצור דבר נעשה שלא בעיד

איתן. פעולה
 בישראל מעטים לשנור. בית״ספר

 להצלחות־יש־ האמיתי המקור מהו מבינים
 ישראל עשויה מה השחורה. ביבשת ראל

 מדינות אשר החדשים, לעמים לתת הקטנה
לספקו? יכולות אינן ממנה עשירות

 בלתי- כי אם פשוטה, היא התשובה
ה לארצות כיום מעניקה ישראל צפוייה.
 זה שרות תחליף. לו שאין שרות חדשות

 ידע לישראל יש בו האחד, בשטח קשיר
השנור. בלעדי:

 רוצה פלונית אפריקאית מדינה כאשר
שיחבר וקו־רכבת אלומיניום מפעל להקים

חד דיפלומטים של ביקורי־ראוזה על־ידי
הממלכתי. לפאר התרגלו שטרם שים,

בשע נולד, המצב לתיקון הרעיונות אחד
 בעת האיטלקית. פירנצה בעיר דווקא תו,

 התיכון, הים תרבות למען הקונגרס כינוס
ב המפורסמות ועידות־פירנצד, את העורך

 המחשבה: צצה וערבים, ישראלים השתתפות
אפ למען דומה מוסד ליצור לא מדוע

ריקה?
ה הראשון. הנסיון נעשה שעבר בקיץ

 ים־ ועידת־זוטא אירח פירנצה של מוסד
 היה שבה החיה הרוח תיכונית־אפריקאית.

ש הקטן, הפרופסור לה־פירה, ג׳ורג׳ו שוב
 כך כדי תוך המרחבי. מלאך־השלום הוא
 קבוע קונגרס להקים יותר: נועז רעיון נולד
 אישים יטלו בו האפריקאית, התרבות למען

חשוב. חלק ישראליים
 הראשונה ההיענות אפריקאי. פורום
 ליאיפולד למדי. חיובית היתה באפריקה

 סג־ מדינת של הנשיא־המשורר סדר־סנגור,
 הפרם־ את להעמיד בהתלהבות הסכים גאל,

ביקש ואף — המפעל לרשות שלו טיג׳ה
ב שיתכנס — הראשון הקונגרס את לארח

 שמו: הקרוב. באפריל דאקאר, בירתו, עיר
החבר הבעיות נושאו: פורום״. ״אפריקה

החדשה. אפריקה של תיות
 תחילה העמידו ממאלי חשובים אישים

 שנתקבלו. לאחר והצטרפו תנאים, כמה
 לותולי, דרום־אפריקה, של הכושים מנףיג

נציגו, את ישגר לשלום, נובל פרס בעל

בפירנצה* הים־תיכונית־וזאפריקאית הועידה
1 לשחור תחליף יש האם

 מומחים להזמין יכולה היא הים, עם אותו
 לה יגישו הללו צרפתיים. או בריטיים
ה ציון תוך ומפורטת, מוסמכת תוכנית
 לייעץ בכוחם אין אך הדרושה. השקעה

הכסף. יבוא מניין לראשי־המדינה
 לגמרי. "שונה הישראליים מזס~המו'מחים

 לממשלת ייעצו הם בבעייה, לטפל בבואם
מ דולאר מיליון להשיג איך מדינה אותה

 נוסף מיליון חצי ארצות־הברית, ממשלת
 מבנק מיליון רבע ועוד העולמי, הבנק מן

בוושינג הישראלית השגרירות ייבוא־ייצוא.
 והיא הנכונים, הטפסים במילוי התמחתה טון

 המדינה לשגרירות ברצון עזרתה תושיט
 השחור לשגריר תסייע גם היא הנדונה.

 המכריעים הנכונים, האישים עם במגע לבוא
 המומחים תמיכת את לרכוש במאזני־ההון,

 ובאישורים בחוות־דעת להצטייד הנכונים,
הדרושים.

 בלתי־ ידע לישראל יש זה בשטח כי
 בריטניה כמו יותר, גדולות מדינות מוגבל.
 בעזרת זה. בשטח נסיון חסרות וצרפת,

 את הפלונית המדינה תשיג הישראלים,
 תעניק היא השרות, תמורת הדרוש. הכסף

 מן מסויים חלק לביצוע זכיון לישראל
 או קו־הרכבת, של קטע בניית — העבודה

 ישראל האלומיניום. למפעל הבניין הקמת
בכך. מסתפקת

 מה אך שעה. לפי — ויפה טוב זה כל
 בעצמן ילמדו ־ת החדש המדינות כאשר יקרה

מ אז תתרחקנה האם תורת־השנור? את
ו גיניאה גאנה, עשו שכבר כפי ישראל,
מאלי?

יש באפריקה. הקטן -הפרופסור
 כן. תהיה: התשובה כי הסבורים מומחים

 את להניח שוקדת ישראל אין בינתיים כי
 יכול זה יסוד יותר. יציבים ליחסים היסוד
יודצר לא והוא ורעיוני, הסברתי רק להיות

 נציג יבלטו התומכים בין מאמבו. אוליבר
 צ׳נדרלי אל־קאדר עבד האלג׳ירי, הפל״ן

 תנועת־השחרור וראש ),1269 הזה (העולם
מנדלן. אדוארד במוזאמביק,
 אחד חידושים. וכמה כמה ינהיג הקונגרס

ש במטוס כנראה, יוטסו, משתתפיו מהם:
אפ ארצות בכמה לסיור במיוחד, יישבר
 זה יהיה יותר: עוד חשוב חידוש ריקה.

 תשתתף בו הראשון האפריקאי הקונגרס
 גולן, ג׳ו ישראלי: יהיה ושמארגנו ישראל,

פירנצה. ועידות מארגן לה־פירה, של עוזרו

מרחביים יחסים
הגדוד הפה

 מיריביו: אחד על פעם אמר ביסמארק
 הפה את להרוג יצטרכו ימות, הוא ״אם
בנפרד!״ שלו

 מעצבי כל לגבי כמעט נכונה זו אימרה
 ביותר הגדול אויבם הישראלית. המדיניות

הפעור. פיהם הוא
 עצמו, את שואל אחראי מדינאי בעוד

תו לדברי תהיה ״האם פיו: את יפתח טרם
 אינם אף ישראל ראשי הרי כלשהי?״ עלת

 דברי עלולים ״האם עצמם: לשאול טורחים
להזיק?״

 דויד קיבל מכבר לא .הןןרכים גירוש
הצר העתון סופר את לראיון בן־גוריון

עולם על דעתו שהביע אחרי פיגארו. פתי
)10 בעמוד (׳המשך

אן׳ז גולן; נ׳י הראשונה: בשורה *
 המפת־טבה, מחמד סנגאל; נשיא יועץ דוס,

 לה־ ג׳ורג׳ו במאלי; התרבות על הממונה
 של המשפטים שר ררבוסיה, גבריאל פירה;

 צרפתית; עתונאית לה־קוטור, סימון סנגאל;
במארוקו. פז מחוז מושל גיסוס, בן־סאלם
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