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בערב 7—5 השעות בין יום כל
מודרג לימוד שכר * חסך *

 תלמידי עם יחד בגרות בבחינות נבחנים תלמידינו
החינוך משרד שבפקוח בוקר ספר בתי

ם ל ו ע ה . , זה* ן ה ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  ה
 ,30134־5 סלפון ,12 קרליבך רה׳ תל־אביב, :והמנהלה המערכת

 בע״מ, שהם משה דפוס • עולמפרם :מברקי מען • 136 ת.ד.
 • בע־־מ. כספי צינקוגרפיה :גלופות • 6 סין רח׳ תל־אביב,

בע״ס. הזה העולם :המו״ל • אבנרי אורי :הראשי העורך

ד • א ר ש ץ־י ר א אחת,״ יחידה היא ״
 את זורע הארץ, לשלמות ״המתנכר •
חורבנו.״ זרע

נס לא העברית ״תנועת־ר,שיחדור •
החלה.״ אך היא תיימה.

 שני של מולדתם היא ״ארץ־ישראל •
עמיה.״

 בדרך אלא הארץ, איחוד יקום ״לא •
שותפות של

ישראל מדינת הוא הראשון ״השותף •
ה פלססין יד,יה השני ״השותף •

משוחררת.״
הוא הארץ לאיחוד הראשון ״הצעד •

הירדנית ההאשמית הממלכה שבירת
 פדרציה על־ידי יקום הארץ ״איחוד •

פלססין.״ ומדינת ישראל מדינת של
 כל על־ידי תיבחר הפדרציה ״ממשלת •

ארץ־ישראל.״ תושבי
מאוחדת.״ תהיה ארץ־ישראל ״כלכלת •
אחידה תהיה ד,בטחון ״מערכת •
ב חופשית תהיה ישראל ״ממשלת •
עליה.״ ענייני
ב חופשית תר,יה פלסטין ״ממשלת •

הפליטים).״ (של קליטה ענייני'
 יהיו הדתות כל של ״מקומות־הקודש •

הפדרציה.״ לממשלת כפופים
 - יום? לפני -האלה? הדברים נכתבו מתי.

 ששת־הימים? מלחמת למחרת שביעי יפני
★ ★ ★

ס קי סד ל הפ ״  כותרות־הסעיפים הם הנ
ש אבנרי, אורי בחתימת כתבת־ענק, של

מל לפני בדיוק שנים עשר הופיעה
 של השבועות חג ששת־הימים־בגליון חמת

.1957 בשנת )1025( הזה העולם
ה ״איחוד הכותרת את נשאה הכתבה

ה המפורטת התוכנית את והכילה ירדן״,
ארץ־ישראלית. פדרציה להקנות ראשונה

ש הראשונה, ״הטיוטה כי: נאמד בהקדמה
 על־ידי חוברה זו, תוכנית עיקרי את כללה

 או והובאה ,1954 ביוני ערבי, וחבר המחבר
 מצומצם.״ חוג של לתשומת־לבו

★ ★ ★ ששת־הימים מלחמת אחרי יום
 לראש־ דחוף מכתב אבנרי אורי שיגר

 להסדר־שלום. מפורטת הצעה ובו הממשלה,
 באזורים מישאל־עם מיד לערוך הציע הוא

 מדינה של המיידית הקמתה לשם הכבושים,
 בפדרציה בישראל קשורה שתהיה פלסטינית,

ובטחונית. כלכלית מדינית,
 עתון־ בדף ביום בו פורסמה זו הצעה

שלו וכעבור הזח. העולם של החדש הערב
 הזה העולם של הראשון בגליון ימים שה

 עם יחד — המלחמה תום אחרי )1554(
הסורית. הרמה כיבוש תצלומי
לפזיזות. אופינית דוגמה בכך ראו רבים
 24 תוך תוכנית־שלום לחבר אפשר איך

שעות?
 הגיעו לא עוד הזה היום עצם עד הרי

 ועד מחרות ורציניות, חשובות מפלגות
 עתו־ וגם כלשהי, מגובשת לתוכנית מפ״ם,

 להגיש מעיזים אינם ורציניים חשובים נים
מפורטת. הצעה

 אם מתלבטים. מתחבטים, תוהים, הכל
 ולהציע לקפוץ הזה העולם מעז איך כן,

מפורטות? הצעות
★ ★ ★

ה ב טו תי  פשוטה: בעובדה נעוצה לכך ה
ל סדנה הזה העולם משמש שנה 17 מזה

עס ישראל־ערב. בעיית על מחשבה גיבוש
ב הראשון יומנו מאז הרף, ללא בכך קנו

מ ידידים עם מתמיד מגע תוך זו, מערכת
לגבול. עבר

 הבטאינים שאר של במצבם היינו לא לכן
הבזק. מלחמת למחרת בארץ, והגורמים

ל ולהתלבט, להתחבט צריכים דיינו לא
 וועדות־ ועדות לכנס מושגינו, כל את שנות

 נוכח חדשה שלמה תמונה לגבש כדי מישנה,
החדשה. המציאות

 רב זמן — מוכנות היו שלנו התוכניות
כן. לפני מאד

ש מה זה בשטח עשינו מסויימת, במידה
 עבד־ ריכז כאשר הצבאי. בשטח צד,״ל עשה

 ,״לצד היה לא בדרום, צבאו את אל־נאצר
 כי חדשה. שלמה תוכנית ולחבר לשבת צריך
 לכל' תוכניות־מטה צד,״ל הכין צבא, כל כמו

מראש. רב זמן מצב,
 צצה רבות, שנים במשך דיונינו במהלך

 אם לעשות צריכים ״מה השאלה: פעם לא
 עזה, ואה המערבית הגדה את צה״ל יכבוש

מלחמה?״ של במיקרה
בכתב. לפנינו, מונחת היתר, התשובה
 בול להדביק אלא צריכים היינו לא למעשה

 לראש־הממשלה. אותה ולשלוח המעטפה על
★ ★ ★

הו ל ז ד ב ה מי ה ו ה ת  התוכניות בין ה
כמו לבקרים הצצים רעיונות ובין שלנו,

ם ל עו ה ״, ״ ה 15157 *טבועות הז

ודיין. בן־גוריון של ד,״פדרציה״ רעיון
 נ־ הנולדות בנות־יומן. סיסמות הן אלו

 של צורכי־פרסומת סיפוק לשם היסח־הדעת,
 הסוף עד עליהן חשב לא מהם איש הרגע.

 באותה אותן ישכחו התוכניות ובעלי .4•
אותן. המציאו מהירות,בה

ה ",״סיפוח׳ של הרעיון לגבי הדין הוא
מבי אינם עצמם שבעליה תוכנית — שטחים

ה ישראל אתי׳. תהפוך שהיא בחפזונם נים
 רוב ייווצר כה דו־לאומית, למדינה מוגדלת

שנים. כמה תוך ערבי
 פרסו־ לצורכי נולדו לא' שלנו .התוכניות

 ״לחטוף כדי ׳בן־לילה הומצאו ולא מת,
עתוני־הערב. משלושת באחד כותרת״

 במשך שעות, אלפי של עבודה פרי הן
 כחן במי עומדות הן כן על ארוכות. שנים

 באופן משתנה כשזו גם — המציאות
שעבר. בחודש כמו מהפכני,

★ ★ ★
ה בכל דומה 'מוסד שום *טאין חבל
ישראל. ממשלת של האדיר מנגנון
שזנו, אחרת הצעה להזכיר המקום וזה
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 רבית: פעמים אלה עמודים מעל שהושמעה
ער לעניינים מיניסטריון להקים ההצעה

לבן״). ״מטכ״ל (או ביים
 אבנרי אורי פירסם הזאת ההצעה את גם

 ומפורטת. מגובשת תוכנית בצורת לראשונה,
ל לפני — 1957 בראשית ״הנדון״ במדור
שנים. מעשר מעלה

 שנים, עשר לפני■ כזה מוסד הוקם אילו
מ מאות כמה בו והופעלו רוכזו ואילו
ל למודיעין, לארצות־ערב, המומחים מיטב

 מצבנו היה — מדיניים ולמיבצעים תעמולה
לגמרי. אחרת זה ברגע נראה

 יכלה צד,״ל, של המזהיר הנצחון למחרת
 השר — המוסמך השר אל לפנות הממשלה
 — המרחב״) ״שר (או ערביים לעניינים

 התוכנית) את המגירה מן מוציא היה וזה
זה. למיקרה מראש המוכנה

ה של ההתרוצצות את מונע היה זה
 הבלתי־ ההתלבטות את האחרונים, שבועות
ל שליחים של הבהול השיגור את פוסקת,
ש הסותרות, ההחלטות את שונים, מקומות

קל בפרשות (כמו קודמתה את ביטלה אחת
ועוד). הפליטים, קיליה,
 המחדלים על שיטחיים אנשים מדברים כיום
 המחדל שטות. זוהי ״ההסברה״. בשטח

להסביר. מה שאין מפני בא ד,״ד,סברתי״
ה גיבוש בשטח הוא האמיתי המחדל
 מפני השאר, בין אירע, זה ומחדל מדיניות.
 שו.ים 17 במשך התעלמה המדינה שצמרת
המסויים. השבועון מהצעות

ב עוסקים אנחנו כי לה נדמה היה
 על חיתה היא כי ברור עתה אוטופיות.

 בדברים שעסק הוא המסויים השבועון הירח.
ומעשיים. מוחשיים ריאליים, שהם היחידים
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