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שלום.
ה זו כתשכ״ה, הוכח זה דבר

ספק. לכל מעל הראשונה, פעם
 שהעיד בריסי, חבר־פרלמנט זאת הוכיח

 11 לפני מוכן היה עבד־אל־נאצר גמאל כי
 שכתב ישראלי עם ברית־שלום לכרות שנה

 ״אחי בנוסח מכתב ישראל לראש־ממשלת
״שרת . . יוז שרת. עם להיפגש מוכן והיה .
 על וההתקפה עסק־הביש בימי נדחתה מתו
 ובן־גוריון ששרת מפני ,1955 בפברואר עזה

והצרפ האנגלים עם שיתוף־פעולה העדיפו
מצ עם שיתוף־פעולה על מצריים נגד תים
נגדם. ריים

 ב- שהשמיע חוסיין, המלך זאת הוכיח
 לכרות נכונות בגלוי הביע בו נאום, תשכ״ה

 הסדר שיימצא בתנאי ישראל, עם ברית־שלום
הפליטים. לבעיית

 בורגיבה. אל־חביב לכל מעל זאת הוכיח
ו ירדן מצריים, שליטי עם הידברות אחרי

 ורישמית, גלריה ביוזמת־שלום פתח לבנון,
המדינה. קום מאז הראשונה

 שלי■ נתנו מחודש למעלה פמשד
 לכורגיבה. פעולה חופש טי-ערב

 הגיבה אילו התקיפוהו. לא הם
 תקופה באותה ישראל ממשלת

 לשנה הופכת תשכ״ה היתה
המרחב. בתולדות היסטורית

ביוז לחבל החליטה ישראל ממשלת אולם
ה הנועז נאומו אחרי שבועות שלושה מה.

 מאיר גולדה הכריזה בורגיבה, של ראשון
 לא שכלל לה, האופיינית בחוצפה בפאריס,

 כל לה אין כן ועל הנאום, את קראה
תגובה.
 מנחם עד פרס משמעון המישטר, ראשי

 מ־ יותר מסוכן בורגיבה כי הכריזו בגין,
עבד־אל־נאצר•

 ועד מדבר — המישטר של בטאוניו
 זומם בורגיבה כי הודיעו — פוסט ג׳רוסלם
 המישטר נאחז לבסוף ישראל. את להשמיד

ה בעניין בורגיבה של המעשיות בהצעותיו
 את לפסול כדי וגבולות־החלוקה. פליטים
בכלל. דבריו
הב עצמו בורגיבה עלוב, תירוץ זה היה

 חשובות, אינן המעשיות הצעותיו כי היר
 העלאת בעצם העיקר את רואה הוא וכי

ה במיקרה ערבי.—הישראלי השלום רעיון
הצ אל להתייחס היה אפשר ביותר, רע

 אחד צד של מכסימום״ ״תנאי בבחינת עותיו
משא־ומתן. פתיחת לפני

 את להתקיף עצמם הערבים החלימו כאשר
 ה־ ראשי נאנחו פנימי, רקע על בורגיבה,

 סכנת- הקלה. של אנחה בישראל מישטר
 בור־ את ושיבחו יצאו אז רק חלפה. השלום
 בישראל דעת־הקהל את להרגיע כדי גיבה,

בעולם. ישראל ידידי ואת
 מתנגדים תמיד שהערבים האגדה מתה כך

ב רוצה תמיד ישראל ושממשלת לשלום,
שלום.

 שמישטר היא הפשוטה האמת
 מפני רק לא בשלום. רוצה אינו זה

 הרכבו מבחינת - מסוגל שאינו
 למען לפעול - ותפיסותיו האישי

 מיבנהו שכל מפני גם אלא השלום.
 מתערער היה והפוליטי הכלכלי
 ישראלי־ שלום פרץ אילו בדלילה•

ערכי.
 לא־מלחמה־ולא־ של מצב יצר זה מישטר

המ אולם בהמשכו. מעוניין והוא שלום,
 — המדינה עתיד את מסכן זה מצב של שכו
המישטר. מחדלי שאר מכל יותר אולי

העיקרי הגזזזרל

 של הגדולים המחדלים ארבעת היו לה
 אליהם נוספים בתשכ״ה. הישן המישטר 1ץ

 ביחוד — אחרים בשטחים מחדלים עשרות
והסוציאלי. הכלכלי בשטח
 עצמה ישראל מדינת לגבי אך

 אי־ :בלבד אחד מחדל חשוב
 כשנת זה מישטר של חיסולו

תשכ״ה.
אופטי בנימה השנה נסתיימה זאת בכל

 את בהרבה קידם תשכ״ה איש־השנה מית.
ה הפעם וזו המישטר. של הסופי סילוקו

 כוחות בה קמו המדינה קום מאז ראשונה
 אל עיניהם את הנושאים חדשים, פוליטיים

חדש. מישטר

1463 הזח הטזלם

באוזי הסונחוות בחנויות להטיב


