
שני בין ממשי הבדל אין מעשי
מאמי אלה נם שאלה מאחר הם,
 ה־ את להפיל יש שתחילה נים

בארצורדערב. הקיימים מישטרים
 ה־ המישטרים הפלת על בגלוי מדובר

ל ברור אך ובלבנון, בירדן ״ריאקציוניים״
 על טובה יותר הרבה דעה להם שאין גמרי

א ובגדאד. דמשק וממשלות עבד־אל־נאצר
 להימאס מתחילה אלג׳יריה ממשלת פילו

הביורוקראטי. אופייה בגלל עליהם,
 גורם עתה הפלסטינים מהווים הכל בסך

כו הערבי. בעולם ראשונה ממדרגה מהפכני
ב תלוי אינו כלל ור,מדרבן המתסיס חם

 ישראל, נגד במאבק הצבאית הצלחתם מידת
 יוקרה. להם מוסיפה בארץ הצלחה כי אם

 העולם פני בשינוי תפקידם חשוב יותר הרבה
 ביום ישראל את להעמיד העלול הערבי,

לגמרי. חדשה מציאות בפני הימים מן
ה ״כל מהם: אחד שאמר כפי
 קרה אחד שיום עד לסין. כז עולם

 את הדהימה והיא כסין, משהו
לנו.״ יקרה וזה יום יכוא העולם.

רח הפלסטינים של זו שהתפתחות מובן
ומג חד־משמעי תהליך מלהיות מאוד קה

 לא נקלע ולעמאן לביירות שמזדמן מי בש.
דוב סיפורי־ריגול, של דמיוני לעולם פעם
 בין־אירגוניות. אינטריגות בלתי״רציניים, רים

 במיש־ החבלנים לשלושת האווילית ההוראה
 של הזדמנות לאובדן המביאה וינטרתור, פט

 אירופה, באוזני תעמולתם את לנהל זהב
משווע. לחוסר־הבנה דוגמה היא

 באירופה הפלסטינית התעמולה
ת פעם לא מצליחה ו ר מ  הרמה ל
 עצמו העניין כעליה. של הירודה
דובריו. מאשר יותר משפיע

ה־ס־י.איי.אי. וןחבנטז ישראר
ההתפת לכל גבה את המפנה שראל, *

 בזילזול מתייחסת הערבי, בעולם חויות
ה־ הערביים המישטרים כן לא זו. למהפכה

 הפלסטיניים הטרוריסטיםהחדשים האלילים
ה העולם גיבורי הפכו

 בתמונה: חופש. כלוחמי אותם לקבל ויותר יותר נוטה והעולם ערבי
,8ה־ בת דחבור סוביאה יחד הנשפטת דחבור, אמינת של אחותה ו

הפי מכינים הם ארצות־הברית). של לביודן
האחים אותה יבצעו עבד־אל־נאצר. נגד כה

 אל־על מטוס תקיפת על הפלסטינית השיחרור לחזית חבריה שני עם
ת על מצביעה בציריך, הצ טוביה בביתה. התלויות החבלנים תמונו

הוש אחותה, מאסר אחרי מייד הפלסטינית השיחרור לחזית טרפה
במרחב. ערבי בני־נוער של רבים אלפים כמו החבלנים, ממעשי פעה

פלסטי
ממנו. למעלה שאין איום בה הרואים אחרים,

■מצריים. עומדת זה מחנה בראש
מאמינים, המומחים בל כימעט

 ב־ נואש באופן רוצה מצרים בי
 למרות ישראל, עם הסדר-שלוס

בנאו נוטפי־הדם מהניסוחים במה
משוכ המצרים עכד־אל־נאצד. מי

 מחבלת ממשלת־ישראל בי נעים
 על־ הסדר, בהשנת תחילה ככוונה

 יודעת שהיא תנאים הצגת ידי
מסו אינו שעכד־אל-נאצר מדאיט

 לדעת ישראל, כוונת לקבלם. גל
השטחים. את לספח אלה, מצרים

 יותר. מופלגות השערות המעלים גם יש
 חלק הכל ״זה מאוד: רציני מצרי לי אמר

המרכזי (המוסד הסי־איי־אי של המישחק מן

 חלק בעזרת הימין, אנשי שהם המוסלמים,
 את להתיש התפקיד ניתן לישראל הצבא. מן

 און להכשיר כדי עבד־אל־נאצר, של מישטרו
 תציע ההפיכה למחרת זו. להפיכה הקרקע
 שהיא מה כל את החדש לשלטון ישראל

 הסונה׳ לעבד־אל־נאצר.״ לתת מוכנה אינה
מועצת־הביטחון. החלטת להגשמת כמובן,

תון עצמו עבד־אל־נאצר וה הפטיש בין נ
המתח הפלסטיניים, הפידאיון בין — סדן
 אותו והמכריחים הערבי בעולם בו רים

 מדעת־הקהל חלל אותו ובין קיצוני, להיות
 את לערער והעלול בשלום, הרוצה המצרית
 הסדר להשיג לו ניתן אילו מבפנים. שלטונו

להיחלץ. היד, שיכול ייתכן כבוד, של
 להקמת תוכניתו מוזרה: תופעה (מכאן

פלס—ישראלי הסדר תוך פלסטינית מדינה
 בקאהיר, יותר הרבה פופולארית מצרי—טיני

י שעבד־ לי סיפח בעמאן.• או בביירות ■ מאשר

בעיון). ספרי את עתה קורא עצמו אל־נאצר
 של שמץ אין - פנים בל על
ב עתה מבירה מצרים בי ספק,
 ביוני 4ה־ כגבולות ישראל, קיום
 מהותי הבדל יש זו מבחינה .1967

נאצר. מישטר וכין המחבלים כין
הכול האחרונות, האמריקאיות ההצעות

הבינ לגבול ישראל את להחזיר הבטחה לות
מבוס היו ומצרים, ארץ־ישראל בין לאומי

האמרי אבל במצרים. המצב ידיעת על סות
מסו אינו עבד־אל־נאצר כי הבינו לא קאים

ל נפרדת עיסקה לעשות רוצה, ואינו גל,
 של האינטרסים את ולהפקיר מצרים, טובת
הערביים. העמים שאר

 כי שקיוו אלה אוכזבו גם סיבה מאותר,
 בסודאן המוצלחות הפרו־נאצריות המהפכות

 את לנטוש עבד־אל־נאצר את ישכנעו ובלוב
ה בהתפשטות ולהתרכז ישראל נגד המאבק
באפריקה. המצרית השפעה

 שאנחנו שוכח כך, שקיווה מי
 כתע־ בגרון, מצרים את מחזיקים

 נמצאים שאנחנו זמן כל לת־סואץ.
 יכולה מצרים אין התעלה, גדת על

כנו. המלחמה את לרגע לשכוח
 לנסיג־ שיביא מצרי,—ישראלי הסדר רק

 את לנו להפנות למצרים יאפשר מסיני, תנו
הפוך. בכיודן ולהתפתח בשמחה, אולי הגב,

שלום. על מדובר השיחות בכל שלא מובן
אח בתופעות גם נתקל פקוחה, שעינו מי

 שלי ביותר המעניינות השיחות אחת רות.
 הפוכה מהדורה מעין שהיה מצרי, עם היתד,

אלדד. הד״ר של

",בכם \םי2״נגזנ

והסדן הנסיש נין
בידי .שבוי

 גמאל מצרים, נשיא נתון
 אחד מצד עבד־אל־נאצר.

הפלס המאבק את המסמל (משמאל), עראפת יאסר

ת על לנאצר רציני מתחרה פתה והמהווה טיני ה בעולם המנהיגו
תון הוא שני ומצד ערבי, תו ללחץ נ  המצרית הקהל מדעת חלק או

ומדיניים. דיפלומטיים באמצעים ישראל, עם ובהמדר בשלום הרוצר

 תרבות בעל מבריק, הוגה־דעות איש, ך*
 בביתו, לארוחת־ערב הזמינני צרפתית, \ |

ל נכנס ואחר־כך משפחתו, את בפני הציג
 ויותר, יותר עצמו את שילהב שבו ויכוח,

 ריכארד בנוסח לאכסטאזה ממש שהגיע עד
כך: בערך, היה, דבריו תוכן ואגנר.

לח יכולים לא המצרים ״אנחנו
 תכו־, לנו הנחלתם כהשפלה. יות
 * בשדה־הק* ורק כשדה־הקרב, פה
זו. חרפה למחוק נוכל רב

 , הפרעך־ צאצאי אנחנו. עתיק. עם ״אנחנו
*■של היסטוריה. לנו יש נים.  עם שנה. 600.
־חרפתו. לשבווז/את יכול אינו כזה

 י&ור־• את הוכחתם'לנוי ״אתם
 שאיפה *לנו מעכשיו.אין נותכם.
 לכם: להשתי-ת מאשר אחרת
 מיליון 40 :■שלו 4ע נהיה אנחנו

צבאי. ענ^טגצולוגי, - ישראלים
*י כיד מתוכנו ״נבער ו חולשה של גי

 אפילו נקמתנו, את לנקום שנוכל עד פיגור,
ל הדבר יביא ואם שנה. 100 יקח זה אם

 — טוען שאתה כפי מצרים, של גמור חורבן
 מוכנים אנו הלאומי כבודנו 'למען דבר, אין

החורבן.״ במחיר נקמתנו את לקנות
 את וסיים התחיל זה קנאי איש גם אולם

 המלחמה כי אמר הוא הפוכה. בנימה דבריו
 רוצה אינה שישראל מפני בלתי־נמנעת, היא

להחל ישראל הסכימה אילו בכבוד. בשלום
 עבד־אל־ שהסבים כפי מועצת־הביטחון, טת

זה. נורא במסע־נקם צורך היה לא נאצר,
 זהו המצרים, בקרב קיצונית. דוגמה זוהי
 מצרים עם במגע אלה בימים שבא מי חריג.

גיש של הכללי מהפיכחון להתרשם מוכרח
 אי־ עם יחד ישראל קיום עם השלמתם תם,

 לחלוטין השונה גישה — בכוונותיה האמון
קאהיר. ברדיו המשודרים הנאומים מסיגנון

עצ במצרים גם המצב זה כי לי אומרים
התע חשבון על בדיחות מלאה קאהיר מה.

 ומצב־הרוח המישטר, של המלחמתית מולה
ב תמיד שהיה כפי מאוד, מתון הוא הכללי

 עבד־ על חופשית ביקורת נשמעת מצרים.
 השמעת תוך פעם לא ומישטרו, אל־נאצר
 התלהבות שום אין עליו. אישיות התקפות
מ מנוס אין כי סבורים אך — למלחמה
תיסוג. לא שישראל מפני מלחמה,
 להסתפק היה יכול שעבד־אל־נאצר יתכן
כל (נסיגה עתה דורש שהוא ממה בפחות

 הכרה תמורת ישראל, של ומוחלטת לית
 עמד לולא הקודמים), ובגבולותיה בישראל
 חוזר כך הפלסטינים. עם נואש כה במירוץ

הפלסטינים. נקודת־המוצא: אל ניתוח כל
עצ על גוזר מהם, שמתעלם מי

ה לעומת אומללה פאסיביות מי
סביבנו. מתרחש


