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 שר־הפנים של הצווים על הערבים זעקות
 הפארי־ מונד לה היומון עדיין. שככו לא

 ישראל את שיבח כן לפני ששבוע — סאי
 שהם טען הצווים, את גינה — מתינותה על

 את ומכשילים סיכויי־השלום את מרחיקים
יארינג. של שליחותו
 עוד השבוע נזרקו הזאת ההמולה לתוך

 במוקד ודווקא — מפוצצים משפטים כמה
 בוועי־ המיזרחית. ירושלים ביותר: הרגיש

 שר־הביטחון, טיילו משוטטת, דת־פיסגה
ה לחומות מסביב הראשי והרב ראש־העיר

הטי על המחלוקת את ליישב באו הם עיר.
זה. היסטורי באתר פול

 האם בכלל? אם — איפה לחפור, רשאי מי
להע הדרומית? החומה את לחשוף צריך
הור לקבל המערבי? הכותל רחבת את מיק
עירו מוועדה מארכיאולוגים, מרבנים, אות
נית?

ה מול ניצבת הנכבדה כשהחבורה ואז,
 המיז־ החומה למרגלות המוסלמיים, קברים
הרח שער לעבר דיין משה הצביע רחית,

וה הנוצרית והמסורת סגור, זה שער מים.
 תחיית־ עם ייפתח כי אומרת, מוסלמית

 יעד זהו — ארכיאולוגית מבחינה המתים.
 דורות במשך נאלצו שארכיאולוגים מגרה,

בו. מגעת להימנע
 דיין משה הארכיאולוג־החובב נתן עתה

ה השער את ולפתוח לחפור ההיתר: את
נעול.

הוסיף. יוביל,״ זה לאן ״נראה
 ולא — יוביל זה לאן שאלה: באמת זאת

ארכיאולוגית. מבחינה רק

ירושלים
פיצוץ

ג׳וז בוואדי
 הסעד סוכנות עובד ,39 צרצע, ויקטור
 אחרי־הצהרים רביעי ביום חזר לפליטים,

ב המיזרחית. בעיר ג׳וז, בוואדי לביתו,
 ״לא שוטרים. בחוליות נתקל הראשי רחוב
 השוטרים, אחד הרגיעו דבר,״ שום קרה

סרי בעוד המדובר כי משוכנע, היה וצרצע
שיגרתית. קה

 בסדר, לא זאת בכל שמשהו הרגיש הוא
 מן חפצים מוציאים שוטרים ראה כאשר
 דיא־ לצאדק שייך זה בית הסמוך. הבית

ומתגו בכוויית, העובד אל־נמרי, אל־דין
 אחד ביניהם — סטודנטים מספר בו ררים

העברית. האוניברסיטה מן
 בעלי־הבית, של בנו גם התגורר זה בבית
 מראשי אחד — אל־נמרי כמאל המהנדס
אח שעבר, בשבוע שנתפסו אל־פתח חוליית

 אל־נמרי אבו־גוש. ליד הדרוזי הריגת רי
 בנסיון־שווא השנייה, הקומה מחלון קפץ

השוט התכוננו עתה לוכדיו. מידי לברוח
הדראמה. של השנייה למערכה רים

 הדייר־ הודיע הבית,״ את לפוצץ ״עומדים
המודאג. לצרצע הסטודנט
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 מ־ לחרוג מאוד מסוכן מלומד לאדם ם ף
נו בכך אחר. בתחום ולהתמודד מיקצועו ^
אבן. אבא שר־החוץ כח

 לשפות מומחה הוא קמברידג׳, חניך אבן,
 מומחה אינו שהוא הוכיח השבוע שמיות.

 בפרט. גרמנית ולהגות בכלל, למדע־המלחמה,
★ ★ ★

ן רו ש כ ״ ״ ל ס ג מו

ת ך* ר ג ס  מדיניות־החוץ, על הוויכוח מי
ה על טרלין, יוסף גח״ל, דובר ר,סתמו -1

סרלין פון־קלאוזביץ. קארל הפרוסי גנרל

ב*ץ1פון-קלאו
המ היא ״המדיניות האימרה את בשמו הביא

אחרים״. באמצעים המלחמה שך
 של דיבורו מחץ מלוא את עורר זה פסוק

 באירוניה אבן, הצהיר בנאום־התשובה. אבן,
 קרא אותו כהלכה, מוכן בנאום עוקצנית,

הכתב: מן
 קורת־רוח הביע סרלין... ״חבר־הכנסת

. .  בשרון בעל גרמני סופר של מפיתגמו .
 אשר קלאוזביץ, מופרזים, ומוניטין מוגבל

 ,המדיניות השחוקה: המטבע את פעם יצק
 חייבי אני אחרים, באמצעים המלחמה היא

ה הוא בקלאוזביץ. מקנא אני כי להודות

 על־ידי מצוטט להיות שזכה היחידי איש
בדייקנות. סרלין חבר־הכנסת
וה הצבאי למדע קלאוזביץ של ״תרומתו

ב מתגלה השנים, כל אפסית שהיתר, מדיני׳
 המדיניות לחלוטין. משמעות כנטולת דורנו
 חתירה אם כי המלחמה, של המשכה אינה

״לסיומה . . .

ה ע פ ש ה ״ ״ ת סי פ א

ו תי רו ד ג * ב מפתיעות היו אבן של ך
 ״סופר״, אינו פון־קלאוזביץ כי מיקצת. | )

לו חייל היה הוא חשוב. ספר כתב כי אם
 הגרמנית במלחמת־השיחדור שהצטיין חם,
מלח בחמש שהשתתף לאחר נפוליון. נגד

 פעיל חלק ולקח גנרל, לדרגת ועלה מות
 את חיבר החדיש, הגרמני הצבא ביצירת

 לחנ״ך שהפך המלחמה, על הגדול, ספרו
 פון־ של מקומו הצבאות. כל אלופי של

 של כמקומו הוא הצבאי במדע קלאוזביץ
 של ומקומו הכלכלה, במדע מארכס קארל

 קשה הפסיכולוגיה. במדע פרויד זיגמונד
 לערער במאוחר יצליח אבן אבא כי להניח
זה. מעמד

שפור פון־קלאוזביץ, של ספרו השפעת
 הצבאית המחשבה על מותו, אחרי רק סם
 עצומה, היתד, האחרונות השנים מאת של

 השנים״ כל אפסית היתד, ״תרומתו כי הטענה
 הטוען של העצמי בטחונו על יותר מעידה
זה. בשטח ידיעתו על מאשר
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 היא אבן בדברי העיקרית הצרה ולס
 פון־קלאוזביץ של אימרה עם שהתווכח

ה הגנרל כי מעולם. נאמרה לא אשר —
בדייק מצוטט להיות זכה לא דווקא גרמני

סרלין. על-ידי נות
 ״המדיניות כי מעולם כתב לא קלאוזביץ

 הוא אחרים.״ באמצעים המלחמה המשך היא
 ולא אינה ״המלחמה ההיפך: את בדיוק כתב

אח באמצעים המדיניות המשך אלא כלום
 ציטוט על־ידי הוטעה פשוט אבן רים.״
הוא כי בדבריו, (שרמז, סרלין של ■מתוקן

אבן אבא
 הדברים את בדק ולא הציטוט), את משנה

במקור.
 הפרוסי הוגה־הדיעות עצום. הוא ההבדל

 הוא למלחמה. מלהטיף מאוד רחוק היה
 מוסריים עקרונות המלחמה על להחיל ניסה

 כי הפרוסית. לתפיסתו בהתאם מסויימים,
 היה ב־סדדז, שנולד פון־קלאוזביץ קארל
 ואבייסבו לתיאולוגיה, פרופסור של נכוו

פרוטסטנטי. כומר היה אף
 פון־קלאוזביץ של מפורסמת אימרה אותה

 הפרוסי: הגנרל טען זו. תפיסה לשרת באה
 אין גם לכן עצמו. בפני קיום אין למלחמה

 הסמכות בעלי להיות יכולים אלופי־הצבא
 מלחמה, כל כי המלחמה. בניהול העליונה

מדי של מכשיר אלא אינה הגיונית, היא אם
 מסויימת, מדיניות להגשים באד, היא ניות•
 בדרכי־ מטרותיה בהשגת נכשלה שזו אחרי

שלום.
 הגנרלים צריכים במלחמה גם המסקנה:

 פון־קלאוזביץ למדינאים. כפופים להישאר
בהתייע ישותף הצבאי המפקד כי דרש רק

 מובילה שלו הפילוסופיה הממשלה. צויות
המל ענייני על ישתלט ההגיון כי למסקנה

 סדר ייווצר כאשר הימים, באחד וכי חמה׳
ל המלחמה תהפוך המדינות, בין הגיוני

מיותרת.
עצמית תבוסה★ ★ ★

 פון- תורת את אבן אבא למד ילד ^
 על מד, לומד היה בוודאי קלאוזביץ,

מלהיכ להימנע כדי לעשות הזהיר המפקד
למלכודת. נס

 נכנם הספר, את קרא לא שאבן מכיוון
 בגנרל במלחמתו לעצמו. שהכין למלכודת

לעצמו. תבוסה הנחיל הוא המת, הגרמני

 הודיעה בערב 8.45 בשעה מתנצלים.
 150 להתרחק הסביבה: לתושבי המשטרה

לפיצוץ. שנדון הבית מן מטרים
 בשני פוצץ הקומות שתי בן האבן בית

 והשאירו ירושלים את שזיעזעו פיצוצים
 שמשות, נופצו השכנים. הבתים בכל סימנים
 וכלי־בית קירות נוקבו משקופים, נעקרו

התרסקו.
 ה־ נציג לביתנו בא בערב עשר ״בשעה

 מונירה, סיפרה איוב,״ פארם מר עיריה,
 בשם רב־סרן איתו ״היה צרצע. של אשתו
ש־ הנזק על סליחה ביקשו שניהם עמוס.

יסתדר." שהכל והבטיחו לנו, שנגרם
ב קולק טדי ראש־העיר הופיע למחרת

 ,ה־ את שהעריכו מומחים חבר עם עצמו,
 צ׳ק במהרה הגיע צרצע למשפחת נזקים.

ל״י. 3000 סך על
 נפגעו הם שגם מוסדות־ילדים, שני אל

 מטעם מיוחדת מישלחת הגיעה הפיצוץ, מן
 וחיילות התנצלותו, את הביע הקצין צה״ל.
לילדים. מתנות חילקו

? ר ת  ד,מוי הנזק. תוקן לא בזאת אך מו
 החורבות תלי על ניצבו מתחלפים ערבים ני

הז את הסתירו לא הם אל־נמרי. בית של

נחרב. שביתו המהנדס, עם דהותם
 למחות מיהרו מצידן, הערביות, המדינות

 וושינגטון. מצד אפילו בתמיכה, וזכו —
 מורת־רוחו את הביע רשמי אמריקאי דובר

 ממשלתו כי לישראל הזכיר הפיצוץ, מן
המיזרחית. העיר בסיפוח מכירה אינה

מ השאלה: נשאלה עצמה בישראל ואילו
 וחלים מישראל, חלק היא שירושלים כיוון
ה פיצוץ היד, האם — המדינה חוקי עליה
חוקי? בית

?ף1בת נעשה הפיצוץ. כן. היא: התשובה
)10 בעמוד- (המשך

העתיקה העיר חומת ליד ונסים קולק דיין,
דיין אמר ״לפרוץ!״

המזרחית כירושלים שפוצץ הכית ליד המון
המפוצצים אמרו ״סליחה!״

15939 הזה העולם


