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*  של הפיסגד. ועידת מחר החליטה אילו קורה היה ה *
 מיד להכיר — פלא באורח — ערב מדינות ראשי

 לפיסגה, אותה להזמין הנוכחיים, ובגבולותיה במדינת־ישראל
הערבי? החרם את ולבטל הפליטים החזרת על לוותר

כלהלן: היתה בישראל התגובה
 בתחתית הידיעה את מפרסמים היו ישראל עתוני •

 של שר־הדואר ביקור על לידיעות מתחת הראשון, העמוד
 קציני- קורם של ומיסדר־הסיום הדודרים שביתת מאלאווי,

שק״ם.
• " ב רי ע מ ״הער במילים: הידיעה את מכתיר היה ״
 ואילו ישראל״, את כרגע להשמיד שאי־אפשר מודים בים

 מועד את דוחים ערב ״שליטי קובע: היה אחרונות ידיעות
ישראל״. השמדת

 את מביעים היו מוסמכים" כטחוניים ״חוגים •
 לרכוש ישראל סיכויי את יחליש זה ערבי תמרון כי החשש

צה״ל. של כוח־ההרתעה את ולחזק נשק
 קובעים היו בירושלים" מדיניים ״משקיפים •

 הרודן של השפעתו החלשת על מעיד הדבר כי בסיפוק
הערבי. במחנה המיצרי

ץ • חו ה ״ ת ר  שהיא וקובעת להגיב, מסרבת היתד, ש
 שלושה על־ידי שיאושר ההחלטה, של מוסמך לנוסח ממתינה

נוטריונים.
 להחלטות לתת אסור כי מכריז היה דיין משה •

 הטיית נגד צבאית לפעולה ישראל תוכניות את לסכל הערבים
לעשות!״ מה לנו יגידו הערבים ״לא יובלי־הירדן.

 הממשלה כי מגלה היתד, הממשלה מזכירת •
 שבועות, ששה בעוד הפיסגה החלטת על מדיני דיון תערוך

 של ושובו חוק־השבת על השוטפים הדיונים גמר אחרי
בניקאראגואה. מביקורו שר־הסעד
מש כל נשכח. העניין כל היה שבוע אחרי

 הקלה, של באנחה חוזרים, היו הממשלה רדי
הרגילים. לעסקיהם

★ ★ ★
אומ היינו כאלה בדיחות על אבל בדיחה. שזו תכן *

.״--------------אבל ״צחוק־צחוק, ילדותנו: בימי רים
ביוקר. לנו לעלות עלולה זו בדיחה — אבל

המדינה. בקיום לנו לעלות עלולה היא
★ ★ ★

 אדמה על הכריז בורגיבה, אל־חביב תוניסיה, שיא
 הוא היסטורית. הכרזה ירושלים, מיגדלי מול לערבית,

 בקיום להכיר המלחמה, תוכניות את לגנוז ערב לעמי קרא
 עימה ולכונן מרחבית, לפדרציה ישראל את לקבל ישראל,

הדדי״. ״כבוד תוך לדו־קיום בסים
 זו הצהרה על חזר השבוע שעבר. בשבוע היה זה

 נציגי של והנדהמים העוייניט מבטיהם סול בביירות,
יותר. עוד וקיצוניות תקיפות במילים הערבית, העתונות

כנ״ל. ישראל? תגובת היתד, מה
כנ״ל. ישראל? ממשלת תגובת היתד, מה

 אדישות של בשלולית שקע כולו העניין
 סרוחה. לביצה אבן נזרקה כאילו ומורת־רוח,

לקדמותם. חזרו הביצה ופני - אדוות כמה היו
★ ★ ★

 הקיים המישטר של זו תגובתו את לנתח פשר
צורות. משתי באחת רק במדינה

 שהיא יגידו ישראל ממשלת של ידידיה
ונטולת־כשרון. חסרת־ישע מטומטמת,

 היא שאין יגידו ישראל ממשלת של אויביה
בשלום. מעוניינת

כך: יאמרו הידידים
 התגבש הצעירים, וזקניו הזקנים זקניו על זה, מישטר

 זולת דבר, מנהיגיו למדו לא מעולם בערבים. מלחמה תוך
בערבים. המלחמה
 בענייני לטפל ממנו לדרוש אי-אפשר לכן
בשמים. שיעוף מדג לדרוש שאין כשם - שלום

בכל לכך. כלים לו אין לכך. נפשית נכונות לו אין
אחד רציני מוסד אף אין הזה, העצום הממשלתי המנגנון

 של ביותר הגורלית לבעייה השלום. בענייני לטפל שתפקידו
 מטר,־פעולה, אין תקציב, אין מוסמך, שר אין המדינה קיום

מתכנן. מוסד אפילו אין
על הגיב שלא בכך המישטר את להאשים אין לכן

ה היה לא שיגיב. י מ היה לא בורגיבה. של הפצצה מ ב
להגיב.

 אץ המדינה, לחורבן יביא זה מישטר ואם
 שיתכוון מבלי יקרה הדבר בכך. להאשימו

כזה. פשוט הוא לכך.

כך: יאמרו האויבים ואילו הידידים. יאמרו כך
 בערבים. מלחמה כדי תוך והתגבש, עלה קם, זה מישטר
הכל החברתיים, המדיניים, דפוסיו התגבשו זו במלחמה

והתרבותיים. כליים
האינ — אדירים באינטרסים עתה קשורים אלה דפוסים

כל אימפריות של ואילי־הון, עסקני־מפלגות של טרסים
 ומנגנוני- מושלים־צבאיים של פוליטיות, ואימפריות כליות

ומגביות. מוסדות של חושך,
האינ נגד לפעול יכול אינו מישטר שום

 יכול זה מישטר אין לכן מרכיביו. של טרסים
 להיות עשוי השלום כי השלום, למען לפעול

בעוכריו.
 נפשו כאוזת לבחור אדם כל יכול האויבים. יאמרו כך

הידידים. טענת לבין טענתם בין
 עצם כאשר יותר, גרוע מה יודע אלוהים ורק

המאז• כף על מונח ישראל מדינת של קיומה

 שהיא מפני היסטורית, משמעות בעלת היא אבל זו. ארוכה
 צעיף כל הקורעות תכונות, בכמה קודמותיה מכל שונה

ספק: של
ה לציבור ערכית, אדמה על נאמרה היא
פירסום. ולצורך בפומבי ערבי,

פעמיים. אלא פעם, לא
 השמי. השלום למען חייו את סיכן אותה שהשמיע האדם

 הנוכחים אחד עליו איים בביירות במסיבת־העתונאים וכבר
אל־סעיד. גורי של בגורלו

 במסיבת־עתונאים בורגיבה של פניו הבעת את שראה מי
 יפה ושנקלטה ביירות, של בטלביזיה ארוכות ששודרה זו,

 של מרצינותו עמוקות להתרשם שלא היה יכול לא בארץ,
האיש.

 ידע הוא נפשו. את מחרף שהוא ידע הוא
 - כגיבור נהג הוא זאת. עושה הוא מדוע

שמי. וכגיבור ערבי, כגיבור
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ם:  או חוסר-הכשרון הפשע, או הטימטום ניי
חוסר־הרצץ.

★ ★ ★
 והסתכנו ופעלנו שעמלנו הזה, ליום שקיווינו נו,

 יתפקע לא איך המדינה, של הראשון יומה מאז למענו ^
הנעשה? למראה לבנו

 בפנינו הטיחו ודיון, ויכוח בכל שנה, שש־עשרה במשך
הניצחת: הטענה את

שלכם?" הערבים ״איפה
 ערבי לנו תראו — שלום לעשות כדי שניים ״דרושים

לשלום!״ המוכן אחד
 להטיף לכו ישראל? במדינת לשלום להטיף לכם ״למה
ערב!״ בארצות
 ערבים ישנם כי האלה, השנים כל במשך כמובן, ידענו,
 אך מאד. וחשובים מאד רציניים ערבים בשלום, הרוצים

הישראלי? הציבור את בכך לשכנע יכולנו איך
 פעם לא הגענו ואף ערביים, ושרים מדינאים עם שוחחנו

 פרטיות. היו האלה השיחות כל אך ההסדר. יסודות לסיכום
 המיקרים ובשאר כלל, לפרסמן יכולנו לא קרובות לעתים
המדובר. מן מיזער חלק רק לפרסם יכולנו

לישראל, ערביים מנהיגים של סודיות פניות על ידענו
 פנים־אל־ לפגישות הכנות על דיפלומטיים, גישושים על

 לא בודדים ממיקרים חוץ מחתרות. של הצעות על פנים,
 משרד־ הודיע אלה במיקרים וגם הסוד. את לגלות יכולנו
להדים. חד־משמעית: בצורה החוץ

הש אחרים, ומנהיגים חוסיין המלך עבד־אל־נאצר, גמאל
 שלא בתנאים לשלום, הצעות בפומבי פעמים כמה מיעו

 בפני הושמעו האלה ההצעות כל אך בלתי־סבירים. היו
 זוהי לטעון: היה אפשר ותמיד זרים, עתונאים או זר קהל

 זרה, לתצרוכת דברים תעמולה, של טכסיס העמדת־פנים,
פנימית. לתצרוכת הנאמרים הדברים את הסותרים

בשרשרת נוספת חוליה אלא אינה בורגיבה של הצהרתו

 בצמרת גם זה מסוג גבורה מצוייר. והיתה והלוואי
מדינתנו!

★ ★ ★
 צריכים היינו אולי לשתוק. לממשלתנו מוטם ולי ^

 את ממלאה זו ממשלה כי על בני־שם לאלוהי להודות
מים. פיה

 היתה מה יודע מי - הגיבה אילו שהרי
אומרת?

 הערבים.״ את ״להפחיד שהצלחנו מכריזה היתה אולי
 ארוכות שנים אחרי ערב, מדינאי ב״התפכחות״ שלב שזהו

קצת. עוד יתפכחו קצת, עוד אותם נפחיד שאם טימטום. של
 בעתוני השבוע נכתבו הם אלה. דברים ממציא איני

והבטחון. החוץ משרדי של הנאמנים הכתבים על־ידי ישראל,
 יכולה בכלל היתה זו ממשלה אם מסופקני

 את רגע כן הורס היה שלא משהו להגיד
 אותו הופך היה שלא בורגיבה, של מאמציו

הערכיים. ההמונים בעיני ולסמרטוט לבוגד
 השבוע להישמע צריך היה ישראל של קולה — אכן

 היה הוא האטלנטי. החוף ועד כורדיסתאן מהרי במרחב,
ובגאווה. בבירור להישמע צריך

ר קול להיות צריך היה זה אבל ח  של א
ישראל.

★ ★ ★

 הלוואי הרעיון: השבוע בליבי עלה הראשונה פעם ^
רי שי כ מ בידינו! עתה מצויים היו השלטון ^ו
ו ויכולנו הלוואי נ ח נ  בשם ולפעול לדבר א

!ישראל
עושים? היינו מה

ל: קודם באה היתה לא כורגיבה הצהרת כ
)13 בעמוד (המשך
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