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לא. בהחלט לקרות. היה יכול לא זה צדנו ^
אצ איש דעת על עולה היה לא כל, קודם

 להכריע לציבור ולתת מישאל־עם לערוך לנו
חשוב. פחות בעניין שבן בל ולא גורלי, בעניין
ביש ראש־ממשלה שום דעת על עולה היה לא שנית,

אחו שניים־שלושה לו שחסרים מפני רק להתפטר, ראל
 שום של מפלגתו זכתה לא אצלנו מוחלט. לרוב זים

 משה במישאל־העם. דה־גול שקיבל באחוזים ראש־ממשלה
 דעת־קהל במישאלי אפילו כאלה לאחוזים מגיע אינו דיין

בלתי־מחייבים.
 שהציבור מפגי לקרות, יכול לא זה אצלנו ובעיקר:

קיימת. ממשלה שום נגד מעולם התקומם לא הישראלי
 הד• מות על קוננו שהכל זו צרפת, ואילו

 ״לא" ואמרה קמה צרפת - בה מוקראטיה
דורנו. של הדגולים המנהיגים לאחד

 נפוליון דיקטטור, רודן, שהוא אמרו שכולם והמנהיג,
 — הציבור לדין מרצונו, עצמו, את העמיד — הרביעי
למופת. דמוקרטי באורח
אצלנו. לקרות יכול לא זה לא,

* ★ ★ ★ דה־גול. שארל את שינצח מי היה א
 לכך: מפוגל היה בצרפת אחד אדם רק /

עצמו. דה־גול שארל
 בן־ זאת שעשה כפי רבה. בהצלחה זאת עשה הוא
שלנו. גוריון

גול. לעצמו הכניס הוא
 זקן. של התעקשות מתוך פשוט סבירה, סיבה שום בלי

בן־גוריון. כמו
 נושא ששימשה המינהלית לרפורמה חשיבות ייחם אילו

שום בלי בנקל, להעבירה היה יכול — למישאל־העם
-ןןיו|ןן*ן1- מישאל־עם.

 לא ואיש כשלעצמה, טובה היתד, המוצעת הרפורמה כי
ברצינות. בד, לחם

בכך. מעוניין היה לא דה־גול אבל
 צודק. הוא ויגיד: יקום שהעם רצה הוא
 אותו יצדיק שהעם רצה שכן־גוריון כשם

 ייחס לא מלבדו שאיש מח־ככך, של בעניין
חשיבות. לו

 האחד־ אתה המושיע, אתה לו: יגיד שהעם רצה הדגול
 כי בטוח היה הוא בלעדיך. לחיות יכולים איננו בדורו,

שלו. התכתיב את ויקבל ייבהל העם
לצרפתים. נמאס וזה
 של פוליטית, אדישות של שנים תריסר אחרי לכן,

הצר הדמוקרטיה לפתע התעוררה האחריות, מן התפטרות
הזקן. את ופיטרה פתית

 האיש של גדולתו את יטשטש לא זה עגום יום ך*
יש לא בן־גוריון שתעלולי כשם ההיסטוריה. בעיני ^
הגדולה. שעתו את כיחו

נש את דה*גול הציל אחד כדור פעמיים
 מלחמת* ממנה מנע פעמיים צרפת. של מתה
כדם. עקובה אחים

 של הכבוד־העצמי את גאל החופשית״ ״צרפת כמנהיג
 של תקומתה את איפשר המלחמה תום ועם עמו, בני

קיצוניים. זעזועים ללא צרפת
 לצרפת ביותר הגדול ששירותו יקבע ההיסטוריון אך

אלג׳יריה. מלחמת סיום היה
 תכונה יותר, רב אומץ־לב חייב זה שירות
 מזהיר טאקטי כישרון יותר, עמוקה מדינית

יותר.
 של פחת פי עברי על הצרפתית האומה עמדה כאשר

 סכיניהם, את השחיזו הפאשיסטים כאשר מלחמת־אזרחים,
 את לתפוס עמד והצבא באריקדות להקים התכונן השמאל

השילטון. את לידיו קיבל הוא השילטון,
 תומכיו היו הצרפתית״, ״אלג׳ידיה אנשי הפאשיסטים,

בעזרתם. עלה הוא ביותר. הנלהבים
 גנרל-אינטלק־ של המפוכחת התבונה אך
 זקוקה שצרפת להכין לו איפשרה זה טואל

לש זקוקה שצרפת לספחת, כמו לאלג׳יריה
לשטחים. לא לום,

 אנשי־הסיפוח, את חיסל מסובכים, טכסיסים של בשורה
 לכלא השליך מאתמול, הנלהבים תומכיו את בכוח דיכא

 לרצחו עתה שהתכוננו לשילטון אותו שהעלו אותם את
הנבונה. המדיניות את קר בדם והגשים נפש,

כל שלנו, הקטנים המתחנחנים כל לעומתו עלובים (מה

 - הצרפתית" ״הגדולה מליצות חסיד מובהק,
 השלום. בצד התייצב חשוב מיבחן כבל

★ ★ ★
 ושימחה. ששון כמובן, תבוסתו, גרמה ישראל ^
משמע. תרתי לשונא־ישראל נחשב שהרי ^

לאיש. עוול בכך יש אולם
 היסודי האינטרס את תאם דה־גול של הפרו־ערבי הקו

 לפני רב זמן אלג׳יריה, מלחמת בשיא עוד צרפת. של
 כי ניבאנו לשילטון, דה־גול של שיבתו על חלם שמישהו

זו. מלחמה שתסתיים ברגע נגדנו תיפנה צרפת
 זה בכיוון דד,־גול את דחפו עוד בישראל אנשי־ד,איוולת

 באוייבי תמכו כאשר האלג׳ירי, המאבק של האחרון בשלב
 ומנחם פרס שמעון כמו אנשים האו־אודאס. מרצחי נפשו,
 ביהירותו, אבן, אבא ולאחר־מכן בקוצר־ראייתם, בגין,

עצם אבל לישראל. דה־גול של ליחסו אישי גוון הוסיפו

המתרפ כל השלימה״, ״ארץ־־ישראל של מלחכי־הפינכה
 כל ציבור״, ל״יחסי המומהים כל הצהרונים, בפני סים

 ״ליכוד של נמל־מיבטחים שוחרי כל הכותרות, ציידי
לאומי״!)
צרפת. את הציל הוא
 השטחים מספחת צרפת את ששיחרר אחרי — מזה יותר

 הוא מושבותיה, לכל עצמאות שהעניק אחרי המוחזקים,
הממשי. כוחה על שיעור לאין שעלה עולמי מעמד לה הקנה

 כל התעקשויותיו, כל שגיונותיו, כל שיישכחו ואחרי
 כל האחרונות, בשנים מעשיו את שהעיבו הזיקנה גילויי

אחד: דבר ייזכר המימסד, ולשמרנות לריאקציה שירותיו
 מנביאי אחד המיקצועי, החייל הגנרל, הוא,

ה• איש-המלחמה המודרנית, מלחמת־הכזק

הצרפתי. האינטרס של ומעמיק קר מניתוח נבע הזה היחס
האיש. הסתלקות עם ישתנה לא זה אינטרס
תישאר. המדיניות הלך. האיש

והרינה. השימחה בפני להזהיר יש לכן
 מותר מדיניות, לה ואין מדינה לה שאין דתית, לעדה
 אישיות, התנכלויות של כשורה ההיסטוריה את לראות

המנוול. בדד,־גול וכלה הרשע בהמן החל
 והמצווה מדינה לה שיש אומה הישראלים, אנו, אולם

 מדינות בין ביחסים כי להבין חייבים מדיניות, לנהל
 קצת להוסיף יכולים אישיים שגיונות האינטרסים. קובעים

מהותיים. גורמים לשנות יכולים הם אין קצת. לגרוע או
שמ דה-גול, במקום שיבוא מי יבוא - לכן

 ירח■ יהיה לא מובטל. יישאר שלנו פרם עון
וירושלים. פאריס בין חדש דבש

+ + +
 עניינינו על הצרפתית ההפיכה תשפיע מידה איזו ^
השוטפים? ^

 למען עתה הפועלות המעצמות, מארבע אחת היא צרפת
 מיבצע־הארבע, יוזם להיות התיימר אף דה־גול כפוי. שלום

זו. באשלייה להשתעשע לו הניחו והאמריקאים
צר הארבע, של שולחן־הדיונים ליד אולם

 התייעצויות מאוד. קטנה שותפה היא פת
שתיים. של להכרעה הסוואה אלא אינן הארבע

ומוסקבה. וושינגטון של בדיונים תתקבלנה ההחלטות
 הסדר למען רק ולונדון פאריס של לאישורן תועברנה הן

באמצ הפיתרון לכפיית הקרקע את להכשיר כדי הטוב,
מועצת־הביטחון. עות

פסי יהיה הוא שינוי, ככלל שיחול כמידה
אצלנו. כלבד. כולוגי

 לשום לקודת יכולה אינה ישראל כי רבים סברו כה עד
 ברית־ — המעצמות ארבע מחוך ששתיים מפני הוגן, יחס

 עתה, מובהקות. אנטי־ישראליות הן — וצרפת המועצות
 אולי סימפאטי, יותר בסיגנון הסתם מן תדבר כשצרפת

יותר. מאוונת תמונה בישראל תיודצר
 לסכן דעתה על תעלה לא צרפתית ממשלה שום אולם

 הערבי ובעולם באלג׳יריה הדגול שהשיג ההישגים את
כלשהי. תמורה לשלם ישראל בידי ואין כולו,

 ידובר לא תיעלמנה. דה-גול של העקיצות
 יישאר. הגוליזם אכל שתלטני״ ״עם על עוד

★ ★ ★  שחל השינוי על מעידה דה־גול נפל כה צורה ך*
הש לו שתהיה שינוי — האחרונים בחודשים בעולם | ן

ישראל. גורל על מכרעת פעה
 דה־גול את להחזיק מוסקבה רצתה אילו

זאת. עושה היתה היא בשילטון,
 של העיקרי השותף דה־גול היה האחרונות בשנים

 את מוסקבה הצילה לכן ארצות־הברית. נגד ברית־המועצות
 בגדו האחרון במאי עוד פעמים. וכמה כמד, שילטונו

 במהפכת סובייטית, בהשראה הצרפתיים, הקומוניסטים
הגנרל. את אז הצילו הקומוניסטים הסטודנטים.

 מאות כמה נמנעו לא מדוע הפעם? זאת עשו לא מדוע
 שהיה דבר — במישאל־עם מהצבעה קומוניסטים אלפי

המיוחל? הרוב את לדה־גול מבטיח
מיותר. הפך שדה־גול מפני
 אינה שוב שמוסקבה מפני מיותר, הפך הוא
כת־כרית. אלא אוייב, בוושינגטון רואה
ד לשותפים עוד זקוקה היא אין ג  מפני — אמריקה נ

ה שאמריקה מ צ שותפת. הופכת ע
 תמיכתה ארצות־הברית. לעומת קטן כוח היא צרפת

 כאחד מאבק, בשעת רק לברית־המועצות חשובה היתר,
המערבי. המחנה ולפיצול אמריקה להטרדת האמצעים
 מעוד אינה ברית־המועצות עוד. דרוש אינו זה שירות

 עימה, להגיע רוצה היא וושינגטון. את להטריד עוד יינת
 משוכנעת והיא הדוק. לשיתוף־פעולה האפשרית, במהירות

ממנה. פחות לא בכך רוצה ניכסון ממשלת כי
האמ הברית רצינות לגבי אשלייה לו יש שעדיין מי

המע שתי של ויכולתן נכונותן ולגבי סובייטית,—ריקאית
שית מוטב — במרחב כפוי שלום של מיבצע לבצע צמות
מייד. עורר

 המציאות של הראשון הקורבן הוא דה־גול
הבא. הקורבן להיות עלולה גול-דה החדשה.

 המתהדקת טבעת־הבידוד אח תפרוץ לא דה־גול נפילת
 שלא כשם בפאריס, נולדה לא זו טבעת כי ישראל. סביב
בירושלים. אלא בוזשינגטון, או במוסקבה נולדה

 - ממשלת־ישראל של ממחדליה נובעת היא
ישתנו. לא ואלה
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