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האיש התווכח עימם ברוגז גויר והולך,
בשמש הלוהטת .אחרי שעה וחצי גילה הוכ
חה לצדקתו :החליפה נשאה סימון של מכ
בסה .האחראי על המוכסים ניגש אליו ,בי
קש סליחה.
כך ,באווירה של רוגז ,חזר לארץ־ישדאל
המערבית האדם שהיה השבוע הפלסטיני ה
מפורסם ביותר בישראל :היכמת אל־מצרי,
ראש אחת מארבע המשפחות העשירות ב
אזור שכם ,מי שהיה בעבר יו״ר הפרלאמנט
הירדני.
״ידיים ריקות" .העיתונות הישראלית,
בהשראה מגבוה ,עשתה פירסומת רבה ל
אישיותו ולנסיעתו .הודלף כי לא מכבר נפ
גש ״חיכמת ביי״ ,יחד עם מנהיגים פלס
טיניים אחרים ,עם לוי אשכול )העולם הזו:
 .(1601נמסר כי נפגש עתה עם המלך חו־
סיין ,עבד־אל־נאצר ,שר־החוץ המצרי מחמוד
ריאד ,וראש ממשלת ירדן ,אל־תאלהוני.
הרושם שנוצר :אל־מצרי הביא למנהיגי־
ערב הצעת־שלום ישראלית .למחרת שיבתו,
הודיעו העיתונים הישראליים בכותרות שמ
נות :״אל־מצרי חזר מקאהיר בידיים ריקות.״
מטעם חוסיין .לפירושים אלה של נסי
עת אל־מצרי לא היה שחר .אומנם ,הוא לא
יכול היה לנסוע אילו רצתה ממשלת־ישר־
אל למנוע את הנסיעה .אבל לא בשליחותה
הוא נסע .ולראייה :אחרי שיבתו לא נפגש
אל־מצרי עם שום שר מממשלת־ישראל.
התוכן האמיתי של הנסיעה היה — למ
רות הכחשותיו הנמרצות של אל־מצרי עצ
מו — דווקא שליחות מטעם המלך חוסיין.
כי אל־מצרי ,שיש לו רכוש ועסקים משני
עברי הירדן ,הוא מראשי־המתנגדים למדינה
פלסטינית עצמאית ,ומנהיג המחנה הפלסטי
ני הרוצה בשיבה לממלכת־חוסיין.
המלך חוסיין היה מעוניין כי פלסטיני רם־
דרג כמוהו יסע לקאהיר ,ישכנע את עבד־
אל־נאצר בשם הפלסטינים לנקוט עמדה גמי
שה ככל האפשר .אולם לדברי אל־מצרי
עצמו ,אין כל פער בין עמדת עבד־אל־נאצד
לבין עמדת חוסיין .שניהם מוכנים עתה
להסדר מדיני עם ישראל — בתנאי שישר
אל תמסור הכרזה שפירושה :נכונות לסגת,
א ח ר י השגת הסכם מלא ,מ כ ל השטחים
המוחזקים.

ומה יתנו חוסיין ועבד-אל-נאצר ז
התנאים הכלולים בהחלטת מועצת־הביט־
חון ,החלים על הערבים ,ברורים לגמרי:
הפסקת המלחמה ,הכרה בגבולות קבועים
לישראל ,מעבר במיצריס ובתעלת־סואץ.

ומה עם בעיית הפליטים י
גם בנוסח ההחלטה קשור חופש־המעבר של
האוניות הישראליות בבעיית־הפליטים .איך
לפתור את בעיית הפליטים — זה עניין ל־
משא־ומתן .צריך להיות פיתרון צודק והוגן.

זאת אומרת ,הכל קשור — נסיגה,
הכרה בגבולות ,מעבר בסואץ ופליטים י
אי־אפשר להוציא איזה חלק שהוא מן ה
החלטה .את כל ההחלטה יש לקרוא כיחידה
אחת .זוהי רוחה של ההחלטה.

ואם ישראל תכריז על נכונותה ״להג
שים את ההחלטה״ ,ייפתח מ שא-ומתןי
כן ,אז יהיה דיון בין נציגי ישראל וירדן
על דרך ההגשמה.

גם בהשתתפות מצריים ! מי י היה צד
במשא-ומתן ז
כלהשלוש :ישראל,

ירדן ומצריים.

משא״ומתן ישיר או לא ישיר ?
איני יודע .זה תלוי באנשים האחראיים.
לא אני המחליט .לדעתי זו לא בעייה חשובה
חשוב מה יוצא מהמשא־ומתן ,ולא
כלל.
איך הוא מתנהל .אפשר להשאיר את זה
ליארינג .כרגע ,המחסום העיקרי הוא ש 
ישראל לא הודיעה על נכונותה לבצע את
ההחלטה .אם נסלק מחסום זה ,נראה מה
יהיה הלאה.

אבל הסדר כזה — בין ישראל ,ירדן
ומצריים הרי לא יחייב את ״אל-פתח״.
הם ימשיכו להילחם.
אס יהיה .הסדר פוליטי ,המצב לגבי אל
פתה יהיה שונה לגמרי.
כרגע אין לנו מה לומר לאנשי אל־פתח.
יש להם עניין צודק .אבל אם יהיה הסדר,

עורף ״העולם הזה״ נפגש עם
חיכמת אל־מצרי למחרת שיכהו,
הציג לו שורה של שאלות.

להלן השאלות ותשובות אל־מצרי:
אחרי שיחתך עם עגד־אל״נאצר בש
בוע שעבר ,האם אתה מאמין שהוא מוכן
לשלום !
אני מאמין כי עבד־אל־נאצר מוכן להסדר
פוליטי )״תסוויה סיאסיה״( על בסיס שלי
חות יארינג ,על בסיס החלטת מועצת־הביט־
חון.
נסיגה
החלמת מועצת־הביטחון פירושה
מכל השטחים המוחזקים.

עד כמה שזבור לי ,ההחלטה אינה
מזכירה את כ ל השטחים ,אלא מדברת
באופן סתמי על נסיגה משטחים שנכ
בשו.
היא מדברת על נסיגה מכל השטחים ה
מוחזקים .כי ההקדמה אומרת שאסור למדי
נות לספח שטחים כתוצאה ממלחמה .אילו
רצו נסיגה רק מחלק ,היו אומרים זאת
בהחלטה.
כשמחוקקים חוק — בישראל ,בירדן ,ב
כל מקום — יש הקדמה .ההקדמה אומרת
מה הכוונה.
להחלטה יש הקדמה האומרת כי היות
והאו״ם אינו יכול לאשר כל סיפוח שטחים
כתוצאה ממלחמה ,והיות ויש לשים קץ לאיום
המלחמה במיזרח־התיכון ,המועצה מחליטה.
ואז בא הסעיף התובע ״!סיגת ישראל מ
שטחים שכבשה במלחמת .1967״
הפירוש של סעיף זה צריך להיות בהת
אם להקדמה ,היינו :נסיגה מ כ ל השטחים,
ובכלל זה בהחלט גס ירושלים.
אין סתירה בין זה לבין הסעיף הבא,
המדבר על כינון ״גבולות בטוחים ומוכ
רים״ .כי לא היו גבולות כאלה לפני . 1967
אז הרה רק קו שביתת־נשק .אם הערבים
יכירו עכשיו בקו זה ,הרי הוא יהפוך ״גבול
בטוח ומוכר.״

במילים אח רו ת :חוסיין ועבד״אל-נאצר
דורשים את נסיגת ישראל מכל השטחים
המוחזקים ,תמורת הסדר.
הם לא דורשים נסיגה כתנאי מ ו ק ד ם
למשא־ומתן .הם דורשים כי ישראל תכריז
על התחייבותה לסגת מכל השטחים שנכ
בשו ב־ , 1967כלומר ,שתגדיר מראש־ מה
פירושה של נסיגה ,תמורת הכרזת הערבים
על תנאי־המינימום שלהם .כשיהיה ברור
מה .הס תנאי־חמינימוס של שני הצדדים,
יהיה ערך למשא־ומתן ,והוא לא יהיה קשה.

אל־מצרי בביתו
קאהיר רוצה — הכל ביחד
והממשלות הערביות יתנגדו לפעולתם —
מניין יקחו את הכסף? הסטודנטים — ורוב
אנשי אל־פתח הס כיום סטודנטים — יחזרו
לאוניברסיטאות .הם יצטרכו לחזור ללימו
דיהם.

האם יתכן לדעתך הסדר גם עם ממ
שלת דמשק ן
גם עם דמשק .בשלב השני ,גס עם דמשןק.

ואתה מאמין כי חוסיין יכול להשת
לט על אנשי ״אל-פ תח״!
מדוע חוסיין אינו יכול להשתלט עליהם?
מפני שאין לו כוח? פעם הוא שם אותם
בבתי־סוהר .עכשיו הוא לא שם אותם .כי
אין לו מה להגיד להם .כיום הם צודקים.

הצרה היא ,שדעתו של עבד-אל-נאצר,
כפי שאתה כאן מגדיר אותה ,אינה באה
לידי ביטוי ברור בנאומיו ובהצהרותיו.
הבעייה היא של דעת־הקהל .עבד־אל־נאצר
ואשכול מדברים כפי שהם מדברים תחת
לחץ דעת־הקהל .אבל על דעת־הקהל משפי
עים אנשים כמונו — אתם ואנחנו — ואס
האנשים המתונים ישפיעו על דעת־הקהל ,גם
עבד־אל־נאצר ,חוסיין ואשכול ידברו אחרת.

דעת״הקהל בישראל ערה מאוד לענייני
ביטחון .רבים מאמינים כי הביטחון דו
רש א ת הישארות צה״ל על גדת הירדן.
אני חושב — ואיני אדם צבאי — כי ה
מצב הביטחוני של ישראל היה יותר טוב
לפני המלחמה ,יותר טוב מאשר עכשיו .לפי
)המשך בעמוד ( 18

ך* מערכה עד השלטון במדינה ועל
! < ראשות הממשלה החדשה — כבר החלה.
אומנם נשארו עדיין כשנה ומחצה ,עד ל
בחירות לכנסת והתחדשות־פניה של הגה־
גת־המדינה; אולם כבר עכשיו ,מזה שבו
עות אחדים ,פועלים כוחות סמויים הטווים
באפלה ,בסודיות כמוסה ,את רשת דידחתו
של לוי אשכול.
אין ־זו מערכה פארלמנטדית וגם לא מא
בלן בינמפלגתי .הכל מתנהל בתוך מע״י ,או
בחוגים הנתונים למרות מנהיגיה.
אין זה גם מאבק פוליטי ,מן הסוג ה
רגיל׳ זוהי מערכה מרה ונסתרת ,המכודנת,
לא פחות ולא יותר ,מאשר להתזת לוי אש
כול מראשות־הממשלה ואם אפשר — להח
ליפו במשה דיין.
עצם העובדה שבימי־חירום קמו גורמים
ששמו לעצמם למטרה להחליף ראש־ממשלה

| | ״העולם הזה׳
חושו את התוכנית
להדח ת א שנו ד
עשוייה לעורר תימהון .אולם אם .נזכור
שאין זו הפעם הראשונה .שמנסים להחליף
את לוי אשכול ולהדיחו מכס ראשות־הממ־ י
שלה — תובן הרבה יותר השתלשלות ה־ ז ׳-
עניינים האחרונה.
הכל החל כאשר דויד בן־גוריון ,ראש
הממשלה הקודם ,חתר תחת כס־יורשו ,ב־ <
צורה גלויה ,גסה וחסרת־פשרות ביותר —
על־מנת להדיחו ,בבושה ,בכלימה ותוך שי
מוש בכינויים אישיים מעליבים.
בפעם השנייה היה כיסאו של אשכול ב
סכנה בתקופת־הכוננות שלפני מלחמת־ששת־
הימים .אז ,כשרוב העם הביע אי־אימון ל־
ראש־הממשלה כמנהיג מלחמתי עליון ,ניצב
לוי אשכול על סף התפטרות — שממנה
אין דרך חזרה.
ואף־על־פי־כן — בשני מיקרים אלה ,בהם
היה מעמדו של אשכול קשה ביותר ,הוא
יצא כשידו על העליונה .כיום ,נראה של
טונו של אשכול כבלתי־מעורער ,שכן הוא
יצר לעצמו הילה של מנהיג מנצח; הוא
עטור בזר של ראש־ממשלת הליכוד הל
אומי; ומשום שעד כה נחשב בעיני ציבור
נרחב לאיש שהצליח־כביכול. ,להוציא את
המדינה מהמשברים המדיניים והכלכליים ש
איימו עליה בשנה האחרונה.
לאמיתו של דבר — זהו מיקסם־שווא,
תמונת־תעתועים ,הקיימת על־פני השטח בל
בד• דווקא אותם האנשים היודעים את מצב-
העניינים לאשורו ,מבפנים ,ושיש בידם אינ
פורמציה מהסוג שאינו נמסר לשאר אזרחי-
המדינה ,הגיעו לאחרונה למסקנה חד־מש־ *
מעית :
״המשך כהונתו של לוי אשכול כראש־
ממשלה — הוא אסון למדינה.״

★ ★ ★
מחד? ב־ 3מישורים
ף• מיוחד שכמסקנה זו ,הפעם ,היא
י ׳העובדה שהיא מושמעת לאו־דודקא מפי
יריביו משכבר הימים ,אלא מפי אלה שתמ
כו בו ,סייעו לו והתייצבו לצידו ,במלח
מות הפנימיות שנוהלו בשעתו בתוך מפא״י;
ובפי אלה שהקימו ,אחר־כך ,את רפ״י.
אנשים אלה מסתמכים על פעולותיו ומח
דליו של לוי אשכול ,בשנה האחרונה ,בש
לושה מישורים שונים:
 #המישור התיפקודי  :מאז תקופת-
המת
טוענים
הכוננות ועד היום,
מרדים נגד לוי אשכול ,הוכיח ראש־הממש־
לה כי אינו האישיות הראויה לעמוד בראש
המדינה ,בשעות־משבר.
נטייתו האופיינית להימנע מהכרעות ,לא
לכפות את דעתו ,להחליט רק על חוסר כל
החלטה; וכן כישרונו הגדול למצוא תמיד
פשרות זמניות — אלה תכונות אידיאליות
לראש־ממשלה בימים כתיקונם כשתפקידו
הוא בעיקר לשמור על יציבות הממשלה
הקואליציונית.
לעומת זאת אלי תכונות שלילי-ת לראש -־-״־־
מדינה בשעת .משבר ,כשממשלתו חלוקה
בדיעותיה בעניינים מדיניים גורליים —
והוא צריך להיות המנחה ,הכופה אח דעתו
על שריה .בקיצור ,חוגים ״אלה מחפשים
״דיקטאטור״ במובן הרומאי־העתיק :מנהיג

