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 הודיע דברי,״ את לסיים יכול ^\ינני
> /  לשאלה להתייחס ״מבלי עבד־אל־נאצר,1/

 ישראל שאלת מאיתנו: אחד כל המעסיקה
 הכבושים.״ והשטחים

 של הקשיים בהסברת עסק רגע לאותו עד
 באוהל־ענק, שהתכנסו חלואן, פועלי מישטרו.
 ברגע אבל בשקט. יותר או פחות לו הקשיבו
 קולו גם המתח. עלה — ישראל את שהזכיר

 מתנצל. פחות פייסני, פחות נעשה הראיס של
 מעמדם שינוי שעם לישראל, מודיעים ״אנו
 באלוהים נשבעים אנו ביוקר! תשלם היא

 אדמה!״ שעל כל לשחרר
הד הרחשים את הטביעו ההמונים צווחות

 במרחב. האחרונים בשבועיים שרווחו קים
להת עומדת הנה־הנה כי אופטימיים, רחשים

בקפריסין. לערבים ישראלים בין פגישה קיים
★ ★ ★

לם־ או — ישראל שממשלת ספל! ין
 בשיחות מעוניינת — המכריע רובה חות

 מאוד: מסויים מסוג שיחות אבל הערבים. עם
מוק־ תנאים וללא — מתווכים ללא ישירות,
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 שביתת־ שיחות נוהלו בה הצורה על
ואל מספר שנה, 19 לפני ברודוס, הנשק

ישראל: משלחת בראש שעמד איתן, סר
ר ץ* ץ׳ ״ אנ  המטה את הקימו ומנגנונו ב

 מלון של אחד באגף מגוריהם ואת 1
 השני האגף את והיקצו המרווח, השושנים
 את תפסה ישראל ומצרים. ישראל למשלחות

 הקומה את מצרים אחת, קומה של מרביתה
הצד כל מצויין. סידור היה זה שמעליה.

 אחד, גג תחת היו למשא־ומתן הקשורים דים
מוחלטת. כימעט מפרמיות נהנה אחד כל אך

 במצב־ היו לא המצרים כי מייד ראינו
 ישראלי ראו כאשר במיוחד. ידידותי רוח

 אותו בוחנים היו למטה, במיסדרון, מתקרב
ה מאמציו הפגנתית. ראשם את ומפנים —

 בינינו פגישה לקיים באנץ׳ ד״ר של ראשונים
 כי הבהיר שהוא עד המצרים, על־ידי נידחו
 פירוש וכי משא־ומתן, לנהל באנו כולנו
ולשוחח. להיפגש שעלינו הדבר

 של בחדר־האורחים נפגשנו היום למחרת
 על יושב־ראש כשהמתווך־בפועל באנץ׳, ד״ר

 מקובצות ומצרים ישראל ומישלחות הספה,
הת בתחילה ומשמאלו. מימינו כיסאות על

 הערותיהם כל את להפנות המצרים עקשו
 בחדר. אנו היינו לא כאילו באנץ׳, ד״ר אל

 במלאכותיות להמשיך היה אי־אפשר אבל
 לא במהרה. השתפרה והאווירה זה, מסוג
 מת- החלו שהמשלחות לפני רב זמן עבר

באנג ישירות, השנייה, עם האחת וזכחות
ובצרפתית. לית

★ ★ ★

* ך ן ש ת מ ש  יחד שבילינו השבועות ש
 למדי ידידותיים נהיינו השושנים בסלון ^
 היתר, הקודמת שעמדתם ייתכן המצרים. עם

 של או וביישנות, אי־בטחון של תוצאה
 נבעה שלא משוכנע אני ;מוקדמות הנחיות
עמוקה. מאיבה
 אבל החברתי, במישור הרבה נפגשנו לא
 המיש־ של הבכיר המדיני היועץ חלה כאשר

ישב מוסטפה, עבד־אל־מונעם המצרית, לחת
 נחתם וכאשר אותו; וניחמנו מיטתו ליד נו

 ד״ר זימן שביתת־הנשק, הסכם סוף־סוף
הוגשו בה בערב, למסיבה כולנו את באנץ׳

 הערביים הנציגים שיסבו לאחר רק דמים.
לדיון. ההצעות יועלו המשותף, לשולחן
ה לשיחות כי ספק, גם אין אבל ל א  לא כ
 מיידית הכרה — פירושן כי הערבים. יסכימו

 הבין, העולם גם תמורה. כל ללא בישראל,
פי זו נוסחה קיום על ישראל שעקשנות

כל שיחות מקיום התחמקות למעשה, רושה,
בש אבן אבא של הודעתו באה לכן שהן.
 גם תסכים ישראל כי בכנסת, שעבר בוע

רודוס״. ״כדוגמת מתווך, בנוכחות לשיחות
 אין כי אבן, הבהיר הישראלי לציבור

 היא בעולם אבל זו, בגישה חידוש למעשה
ישראל. של חשוב פייסני כצעד התקבלה

 שליח את מלווה החלה זהירה אופטימיות
עי לניו־יורק. במסעו יארינג, גונאר האו״ם
 ונד מעמאן מביירות, מחזחים החלו תונאים
עק הסכימו וחוסיין עבד־אל־נאצר כי קאהיר,
 שר־החוץ ואילו בקפריסין. לפגישות רונית

 על לדבר מרבה ״ישראל הצהיר: המצרי
 הנוה־ מעניינים לא אותנו נוהליים. נושאים

מקבלת ישראל האם לדעת: רוצים אנחנו לים.

מקאהיר. במטוס שהובאו מגרופי, מעדנים
 המיש־ ראש עם שישבתי היטב זוכר אני
 של תמונות לי מראה כשהוא המצרית, לחת

 בנו תמונת במיוחד: התגאה באחת משפחתו.
סגן־מישנה. דרגת קיבל עתה שזה

ש משוכנע ואני — לילה אותו הרגשנו,
הבא רק לא כי — כך הרגישו המצרים גם
 גם אבל רשמי, לסיום שלב־הלחימה את נו

 ולחיבה, לאהבה לא אם היסודות, את הנחנו
בינינו. נורמאליים ליחסים לפחות הרי

★ ★ ★
 וע־ משכנע להיות מתי ידע באנץ' ״ר ן■*

 מתי ואפילו חסר־פשרות, להיות מתי דין, 1
 במוחו עלה נוקשה. להיות או ללעוג כדאי

 שתי מקומי מייצרן להזמין הנעים הרעיון
 המקושטות, הקראמיקה צלחות של מערכות
 שתי מחברי אחד כל בהן. מפורסמת שרודוס

 צריך היה עצמו שלו והמנגנון המישלחות
ה את הנושאת כזו, צלחת כמזכרת לקבל

 ,1949 רודוס שביתת־הנשק שיחות הקדשה
 שקענו אחת, בנקודה ההסכם. חתימת ברגע
 להתגבר ניתן שלא כקשיים שנראו במה

 פתח לחדרו, לנו קרא באנץ׳ ד״ר עליהם.
שלא הצלחות, את לנו והראה מגרותיו את

נאצו את משכנע יארינג :1968 קאהיו
בכללותה?״ מועצת־הבטחון החלטת את

 היה אפשר — בחיוב ישראל השיבה אילו
בקפריסין. השיחות יתקיימו שאומנם לקבוע,

 היה אפשר כזו, תשובה ניתנה שלא מכיוון
 השאלה: סביב בניחושים שוב לשקוע רק

 איזה — כן ואם לאו? או השיחות יתקיימו
שיחות? של סוג

רא שיחות־גישוש ביותר: הסביר הניחוש
 שיחות למבוי־סתום. במהרה שיובילו שונות,
 הישראלית המישלחת את יארינג ישאל שבהן

 אצל לברר כדי להציע, מוכנה היא מה
 בסיס אלה בהצעות רואים הם אם המצרים
המשא־ומתן. להתחלת

 שוב תיאלץ הישראלית שהמישלחת אלא
 תנאים ללא שיחות הנוסחה: על להתעקש
ממ הצעות להגיש תוכל לא היא מוקדמים.

 אינה הלאומי הליכוד ממשלת כי — שיות
 הצעות גיבוש אחיד. קו על להסכים יכולה

הממשלה. פירוק — פירושו רוב של
הבקי־ מתגלים כאשר כימעט, שבוע, מדי

 באה זו הצהרה כי הערבים, טענו מייד
 על־ידי יארינג של שליחותו את לטרפד

 רצועת גם אלא ירושלים רק לא כי הקביעה,
ישראל. למדינת תסופח עזה

לעו כאין־וכאפם היתד, הערבים זעקת אך
 לסערה גרם יומיים. כעבור שקרה מה מת

 שחתם שפירא, משה חיים הפנים שר החדשה
 הצווים: קבעו רשמיים. צווים של שורה על

וסי רצועת־עזה רמת־הגולן, ושומרון, יהודה
 אוייב.״ ״שטח אינם שוב ני

★ ★ ★  עם להתייעץ בלי זאת עשה פירא **ץ
 השרים ושני והביטחון, החוץ משרדי

מורת־רוחם. את להסתיר יכלו לא
לצ כי המגומגמים, ההסברים הועילו לא
פורמא מינהלית משמעות רק יש האלה ווים
ה של המדיני למעמדם נוגעת שאינה לית,

 לראות התעקשו הערבים המוחזקים. שטחים
הי כל שמונע צעד — הכרזת־סיפוח בהם

מישראל לסחוט שרצו מפני אולי דברות.

אחד שולחו ליד ומצרים(משמאל) ׳שוארים(מימין) :1949 וודוס
 ושהוא רגע, לאותו עד אודותן דבר ידענו
ה הצלחות על ״הביטו כהפתעה. לנו שמר
 הסכם, לידי תגיעו ״אם אמר. האלה!״ יפות
 הביתה. עימו לקחת אחת מכם אחד כל יקבל

 אותן אשבור — הסכם לידי תגיעו לא אם
ראשיכם!״ על

 שביתת־הנשק, הסכם את חתמנו כאשר
כהילכתו. המתנות חלוקת טכס התקיים

 בגין מנחם כאשר הממשלתית, באחדות עים
 שר או שר־החוץ דברי על ביקורת מותח

 על־ — להרגיעו אשכול לוי ממהר הביטחון,
 הנגדי. בכיוון קיצונית, הצהרה השמעת ידי
 כתב באוזני בהצהירו השבוע, שעשה כפי

הפלי בעיית פיתרון אחרי כי פרס, יונייטד
ירו תושבי ישארו הערביים) (בשטחים טים

ישראליים. אורחים — עזה ורצועת שלים

ה את לספח מתכוונת שאינה רשמית הודעה
 אין שוב כי להודיע כדי אולי או שטחים,

 וכי יאריגג, של שליחותו בהמשכת טעם
בכך. האשמים הם הישראלים
בצ כמובן, היה, טהורה ישראלית מבחינה

 — לפגם טעם רק לא שר־הפנים של עדו
 היה אחרת מדינה בכל ביטחוניות. סכנות אלא

הממשלה. הכחשות לאחר מתפטר, שפירא
י—י9 -—■י— -


