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הימים ששת מלחמת של היסטוריה — ובקרוב
הנצחון. ספרי שבכל והמרתק המהימן המפורט, — חשביה אריה מאת
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מאת
 זידמן מרדכי הד״ר

 רשפים. הוצאת
 בחנויות להשיג

הגדולות הססרים

במדינה
העם

השבוע ידיעת
 למלחמת־ שנה במלאות השבוע, ידיעת

הארץ: בעיתון פורסמה ששת־הימים,

י אלה מול אלה
י זכרון בטכסי

״הארץ״ סופר מאת
 התרחש! נדיר אנושי מחזה
שהוצ זכרון מצבת ליד אתמול

 אחד לחללי ירושלים במזרח בה
במער שניספו הצנחנים מגדודי

 משפחות בני העיר. על כה
 התאספו החללים של שכולות

פר זרי הניחו האנדרטה, סביב
 יקיריהם. זכר עם והתייחדו חים

 ניצבו הכביש של השני מעברו
משפ בני בדומיה שעה אותה

 שבניהן שכולות ערביות חות
 אותה בקרבות כנראה נהרגו
עק הערביות המשפחות גיזרה.

המת אחר חרישית בקדרות בו
 | בין דברים הוחלפו ולא רחש
̂ הצדדים. שגי

ארץ־ישראל
הדיעות כל

 עם להיפגש השבוע ביקש אמריקאי סופר
ה כל את לשמוע רוצה ״אני קינן. עמוס
 —ישראל בעיית על בארץ הנפוצות ריעות
 את גבר לשמוע רוצה הייתי כן ועל ערב,

דעתך.״
 משה אל תפנה לא למה ״אז קינן: השיב

ה הריעות כל את בעצמו מייצג הוא דיין!
קיימות.״
 בחוש- פחות המחוננים ישראלים גם ואכן,
ב ״היכן, השבוע: עצמם, את שאלו הומור,

 בכלל יודע הוא האם דיין?! משה עומד עצם,
ב נשאלו, השאלות אותן רוצה?״ הוא מה

המוחזקים. בשטחים יותר, עוד רבה דאגה
גו לתמיהה גרמו קולוניאלי. מושל

דיין: משה של מעשים שגי זו ברת
שבו לפני בגלי־צה״ל, שלו הראיון •
 המערבית. בגדה עמוק לזעזוע שגרם עיים,

 דיין 'כי כה עד שהתרשמו חושבי־הגדה,
פלסטי שלום למען ופועל שוחר־שלום הוא
 ב־ שהתפרסם (כפי זה מראיון למדו ני,

ו נוקשה קו נוקט שהוא פוסט), ג׳רוסלס
חדשה. למלחמה צופה
 משלחת עם שר־הבטחון של פגישתו #

 אל״ עלי השייך בראשות נכבדי-חברון,
 כמושל המישלחת אל התייחס דיין ג׳עברי.

 הוא כי להם הודיע הילידים, אל קולוניאלי
 ש; — השלמה א״י תנועת במחנחלי תומך

 כללי זעם עוררו הפרובוקטיביים מעשיהם
בחברון.

מע כי החשש, את הנכבדים כשהביעו
במתנח לפגיעה להביא עלולים כאלה שים
ב אנטי־ערבי לפוגרום מכך וכתוצאה לים,

 מן אתכם משחרר ״אני :דיין השיב חברון,
 ידאג לזה המתנחלים. לשלום האחריות
צה״ל.״*

 המתנחלים יריקה. תמורת יריקה
 תחת בעתיד לחיות מתכוננים אינם בחברון
 כדי באו הם פלסטיני. או ירדני שלטון
 של תמיכתו לישראל. חברון לסיפוח להביא

הס הצבאי שהמימשל אחרי — בהם דיין
ש אותם והאשים ממעשיהם בגלוי תייג
הפלס בעיני להתפרש יכולה — אותו רימו

סיפוחד לקראת רציני כצעד רק טינים
 מכיוון שבעתיים, עגום רושם עשה הדבר

 היחידי הפלסטיד המנהיג הוא שאל־ג׳עברי
 בגלוי דוגל דיין, עם בגלוי פעולה ששיתף
פלסטינית. מדינה בהקמת

גיר כשלא דיין, בפני ירקה ״הממשלה
חסיד אמר מייד,״ המתנחלים את שה

מו זה. פסוק המציא לא דיין * ת- נל נ  ו
 הדברים אותם את כי ידע הוא הארץ, קי

 פלומר, הלורד הבריסי, העליון הנציב אמר
 ערביי־פלם־ למישלחת שנה, ארבעים לפני
 אינם הס הקיימים בתנאים כי נשסענו, טין,

ב לשמירת־הסדר אחראים להיות יבולים
ארץ.

 מתנקם ״עכשיו שר־הביטחון. של מאוכזב
אל־ג׳עברי.״ בפני ויורק דיין,

ל לאחרונה שהפך שמיר, משה ואילו
 א״י תנועת שבקרב הפאשיסטי האגף דובר

 תנועתו: של פומבי בכינוס עלז השלמה,
לדיעותינוג״ מאוד קרוב ״דיין

 עם בפגישתו בניעות. שלי פדראציה
 על מדבר הוא כי דיין הודיע החברונים,

כולה. הממשלה דעת
 כשהיא ממשלת־אשכול, מתכוונת למה
 של החזרת־השטחים לתוכניות גיבוי נותנת

 להתנחלות, גם שעה ובאותה אבן, אבא
לישראל? השטחים אותם סיפוח שמטרתה

 ממשלה. איננה ״זאת פרשן: השבוע אמר
 היא אחד מצד כניעות. של פדראציה זוהי

ה את להחזיר ומוכנה לאמריקה, נכנעת
 שני מצד לחץ. תחת חוסיין למלך שטחים

ה השלמה, א״י אנשי ללחץ נכנעת היא
בעיתונות.״ שולטים

דיעות
 לבד, ניצחנו
לבד! שלום נעשה

 עליה היה טעתה. בית־סוקולוב מזכירת
 ״התנועה מטעם למסיבת־עיתונאים לרשום

 זאת תחת פלסטין״.—ישראל פדראציה למען
 ארץ־ישר־ למען ״הפדראציה בהזמנה: כתבה

השלמה״. אל
 אולם צחקו. למסיבה שבאו העיתונאים

 בכל אמר המסיבה, את שפתח ילין־מור, נתן
ה כי פרוידיאנית. טעות ״זוהי הרצינות:
 היא פלסטינית ומדינה ישראל בין פדראציה

 שלמות־ על לשמור היחידה הדרך באמת
הארץ.״
 לחבית אפשר ״איך מצחיק!״ ״זה
 לנאצר?״ קו בכלל כשאין מנאצר, לטלפון

 המאגדת מראשי־התנועה, קינן, עמוס שאל
 בלתי־מפ־ ואישים שונות ממפלגות אישים

לערביי־פלסטין.״ רק קו יש ״כיום לגתיים.
 הירדנית: בחזית האחרונים הקרבות ועל

 של מפגיעתם נהרגו הירדנים מצחיק. ״זה
 צה״ל חיילי ואילו — צה״ל של הפגזים
לאחרו שסופקו האמריקאיים, בפגזים נהרגו

 דיין משה אמר המלחמה לפני לירדן. נה
 אחד אמריקאי חייל לא שאף רוצה שאינו
 אני ישראל.—אמריקה ידידות בגלל ייהרג
ישר חייל שאף רוצה שאינני עכשיו אומר

 —אמריקה ידידות בגלל ייהרג אחד אלי
ירדן!״

 בשטחים הפלסטיני העם מנהיגי עמדת על
 ״רובם אבנרי: אורי ח״ב דיווח המוחזקים,

 אין אבל הפלסטיני. ברעיון עתה תומכים
 שמאיימת כ קולם את להרים יכולים הם

לבו אותם תחזיר שישראל הסכנה עליהם
 ועל אפם על חוסיין, המלך של לשת

חמתם.״
ל התגובות את והנפט. המלו למען

 בתשעה התנועה ראשי ניסחו הנוכחי מצב
ראשי־פרקים:

 את תואם שיהיה בשלום רוצים ״אנו !•
ו המרחב, עמי ושל ישראל של האינטרסים

זרות.״ מעצמות של אינטרסים לא
במר ענייני־השלום את להוציא ״יש •

ה המעצמות בין הקרה המלחמה מן חב
עולמיות.״

 יהיה במרחב השלום כי רוצים ״איננו •
כלל־עולמי.״ מ׳הסדר־חבילה׳ חלק

ש להסדר־שלום קיום ואין ערך ״אין •
 לו, שותף יהיה לא הפלסטיני הערבי העם

 כזה הסדר דעתו. על מראש יתקבל ושלא
למלחמת־החבלה.״ קץ ישים לא

 את הקוטל לירדן, האמריקאי ״הנשק •
 בית־ בעמק הישובים ואנשי צה״ל חיילי
ישר בין שלום של הסדר לסכל נועד שאן,

האינ על לשמור כדי הפלסטיני, והעם אל
 הב־ ושל הד,אשמי בית־המלוכה של טרסים

האמריקאיות.״ רות־הנפט
 בממשלת־הליכוד־ הכרעה כל ״חוסר >#

 ומביא השלום, סיכויי את מפחית הלאומי
הידב של ההיסטורית ההזדמנות להחמצת

 הפלסטיני. והעם ישראל בין ישירה רות
 פועל ,הזמן רבין: יצחק השגריר שאמר כמו
נגדנו׳.״ עתה
ב שלום, לקראת מדינית יוזמה ״רק •

 תוציא הפלסטיני, העם עם הסדר אמצעות
 להעלות מבלי הסתום, המבוי מן אותנו
לתכתיב.״ כניעה של דרך על אותנו
 ניזום לבד. ניצחנו לבד. ״לחמנו •
לבד!״ שלום
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