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במדינה
)11 מעמוד (המשך

ובירי בעליות עבד־אל־נאצר של קאריירה
 לתתיזית כשהגיע פעם, בכל תלולות. דות

 קרש־ מצא והוא ׳מזלו לו התמזל המדרון,
מהירה. לעלייה קפיצה
הפעם? להצילו יכול מה

 מעשה־ היא: ביותר הסבירה התשובה
ישראלי. איוולת

 כזה. מעשה תהיה לבנון על התקפה
 כי יוכיח הערבי, העולם את יחשמל הוא

ה האיום כי חלפה, לא סכנת־המלחמה
ל זקוקים הערבים וכי וקיים, חי ציוני

קאהיר. הנהגת תחת רק שתיתכן — אחדות
מ נהנו שלא האחרות, המדינות מנהיגי

 ישראל שהעניקה הצבאית החסינות מן עולם
ב־ ״אם יגידו: שוחרת־השלום, ללבנון

 מה הישראלית, השלהבת נפלה ארזי־לבנון
הקיר?״ איזובי יגידו

דג3 ףיו סו ה ה- 7ב
 הלב: מן אבן ירדה ירושלים למדינאי

 הודיע בורגיבה, אל־חביב תוניסיה, נשיא
 שלום להשכין ממאמציו יחדל כי בראיון

והערבים. ישראל בין
 וגם הערבים שגם מאחר בורגיבה: קבע
 הוא בשלום, עניין שום גילו לא ישראל
 זרע כי תקווה תוך מסעו, את מפסיק

היום. בבוא שינבוט זרע הצעירים בלב
 אינה ישראל כי ,ההודעה נגד, גולדה
 למשרד- נעימה היתד לא בשלום מעוניינת

ל מוכן היה הוא אך הישראלי. החוץ
 מסע־בורגי־ להפסקת כמחיר זה, נזק קבל
מאד. אותו שהדאיג בה,

 לחבל יש כי היה מאיר גולדה של הקו
 הדברים שיגיעו לפני מועד, בעוד במסע

 ויכוח בכל כי תנאי־שלום. על לוויכוד{
רי בידיים ישראל ממשלת תעמוד כזה,
וב ויתורים, לשום מוכנה היא אין קות.
 בעיית ביותר: הרגיש בשטח לו עיקר

הפל־טים.
 כי ההרגשה בירושלים שוררת אמנם

 הערכות עם תמים־דעים אינו אשכול לוי
 הכדור את לגלגל מוכן היד. וכי גולדה,
 מסוגל אשכול אין כרגע אך — במקצת

 עם ולהתנגש זה בשטח לעסוק ומוכן
ב בשבילו חיונית היא שעזרתה גולדה,
 אשכול חושש מזה הוץ בבן־גוריון. מאבק

 תספק הערבי בשטח עצמאית יוזמה כל כי
בן־גוריון. לרשימת נשק

 הביל־ מידת על הסופית. ההוכחה
 יוזמת בעיקבות בירושלים שנוצר בול

 קשור שהיה האחרון, השלב מעיד בורגיבה
 איגרת (ראה מנדס־פראנם. פיאר של בשמו

 בורגיבה את שיכנעה זו פרשה ר,עורך).
בשלום. רוצה אינה ישראל כי סופית

 לא בורגיבר. כי לוודאי קרוב אולם
ה רעיון לאורך־ימים. מסעו את יפסיק
 לעקר השאר, בין נועד, בארץ־ישראל שלום

ב קאהיר שבידי העיקרית הסיסמה את
 שלטונה, תחת הערבים לאיחוד מאבקה
 ואילו לכך. להתנגד יוסיף תוניסיה ונשיא
 (ראה הנוכחי הקשה ממצבה הסיקה קאהיר
 החריפה היא ההפוכה: המסקנה את לעיל)

ישראל. על דיבורה סגנון את
 פתרון כי עבד־אל־נאצר הכריז השבוע

 בכוח רק יתכן ארץ־ישראל לבעיית סופי
ה הקודמת, מעמדתו טכסיסית נסיגה —

אין אם :הברור הרמז יותר. פשרנית
 להתלכד הערבים חייבים ממלחמה, מנוס
 ביותר: הגדולה הערבית המדינה סביב

מצריים.

מפלגות
ם ״חזירים כ ת מו כ !״ש

עלובים!״ ״פלגנים
המפלגה!״ ״עוכרי

״רשעים!״
שכמותכם!״ ״חזירים
צעירים!״ ״פראים

 באסיפות עדיין נשמעו לא כאלה מילים
 בקעו השבוע היווסדה. מיום מפא״י צמרת

 הפועל, הוועד של הפתוחים החלונות מן
 שעמדו והעתונאים הנהגים לאוזני הגיעו
בחוץ.

 מרכז געש דלות ושתיים ארבעים במשך
 קולניות, השמ;,ת של כשמבול מפא״י,
 החינוך (״איפה וזעקות פרועות צעקות

 קוברים ״אתם אתכם?״ לימד ״מי שלכם?״
 עצמכם!״) את קוברים ״אתם מפא״י!״ את

 לערוך היו״ר של נסיון כל משתיקים
הצבעות.

בארץ, להתרחש העתיד את בישרו הן

1455 הזח תעודס


