אין להטיל ספק במהימנותם ,לא ייתכן על
בון גדול מזה.
אולם הסיבה האמיתית לסילוק שונה:
לוועד הפועל נתקבלו לאחרונה חברים

ראש־מחלקה כהן
עלבון גדול
חדשים רבים ,ואילו הוותיקים לא פינו
עדיין את מקומותיהם .משום כך הוחלט
לפנות דווקא את חמשת החדרים שבקומה
הראשונה ,בהם יושבת המחלקה הערבית.

יחסי־חוץ
מי יסע
ל פ א רי ס 7
השאלה נראית טכנית ופשוטה :מי יהיה
השגריר הבא של ישראל בפאריס? שכן
כהונתו של וולטר איתן מתקרבת לקיצה.
היה זמן ,שבל גדולי הדיפלומטיה הישר
אלית היו קופצים על ההזדמנות :עכשיו
פאריס חשובה הרבה פחות .לכן אפשר
להבין את הכחשותיו הנמרצות של מנכ״ל
משרד החוץ ,גדעון רפאל ,לידיעות שחזרו
והתפרסמו כאילו הוא מועמד למישרה זו.
אלא שהידיעות וההכחשות העידו לא
)המשך בעמוד (25

גבר מתגלח תמיד עבור שניים!
חשוב גם עליה התגלח ב ״ א ד י ס ו ך
כי ״אד י ס ו ך הוא סכין הגלוח המגלח לסשעי
ומקנה לך הופעה הדודה ורעננה.
״ א ד י ס ו ן ״ הסכין המלטף את פניך
״ א ד י ס ו ן ״ נכחד במשאל העם לשנת 1?69
בסכין הגילוח המובחר.
״ א ד י ס ו ן ״ מגלח יותר מכל סכין אחר

־מזרח כאחד?

,

שביכולתה למנוע זאת .אין להניח כי
היא תוכל להרשות לעצמה כשלונות נו
ספים דוגמת התבוסה של ידידיה הערביים
ביוני  .1967משום כך האפשרות של
התערבות צבאית סובייטית נגד ישראל
איננה חלום־בלהות בלבד .מי שמתעלם
מאפשרות כזו סומך על התערבות־נגד
אמריקאית — שם את גורלה של מדינת־
ישראל על קרן הצבי.
בתנאים אלה מוכיחים מנהיגיה של
מדינת־ישראל עד כמה חסרים הם תכונות
וכשרים שיאפשרו להם להנהיג את ה
מדינה ולשמור על שלומה וקיומה :עמ
דותיהם המדיניות והשקפות עולמם מקורם
במיתוסים לאומניים ,באידיאולוגיות ובר
גשות שגובשו לפני  50שנה בתקופות
הפוגרומים ברוסיה ,ולפני  30שנה ב
תקופת המלחמות עם כנופיותיו של אבו־
ג׳ילדה בארץ־ישראל .מנהיגנו מוכיחים,
כי הם נעדרים כל יכולת לנתח את המצב
באזור ובעולם כפי שהוא; הם דבקים
ברצונם לראות דברים כפי שהם רוצים
שיהיו .אין הם מסוגלים לגבש מדיניות
ריאלית .בעצם ,אין הם מסוגלים לגבש
מדיניות כלל .צה׳׳ל נתן להם במתנה
נצחון צבאי מסחרר ,ואין הם יודעים מה
לעשות בו .משהסתבר להם שאין הם
מסוגלים לעשות דבר ,הפכו אי־עשייה זו
להחלטה ממשלתית ,והם מנסים לשכנענו
כי זאת מדיניות .הם אף מלמדים את
ארה׳׳ב מה טוב לה ומה רע לה במזרח־
התיכון .אך על אף זאת ברור ,כי עשוי
להיווצר מצב בו תהווה ישראל מיטיד
למערב ,למזרח ולערבים גם יחד .מטפחיו
של פולחן ״העולם כולו נגדנו״ יוכלו אז
לשוב ולאשר בהנאה מאזוכיסטית :״אמרנו
לכם״ .תהיה זו נחמה פורתא.

תלמיד תיכון !
1

ביום ראשון ,8.2.70 ,בשעה  8.30בערב ,תתקיים ב״מיני־מנדיס״ ,רחוב
הירקון  ,73שיחה עם ח״כ

שלום כהן,

על הנושאים הבאים:

 #האם המשך המצב המדיני הקיים הוא לטובת המדינה?
 #מדוע אין החלטה עקרונית של הממשלה בנוגע לגורל השטחים ?
 #מדוע מתעלמת הממשלה מהיישות הפלסטינאית ?
הנך מוזמן להביע את דעתך בנושאים אלה.
בוא והבא את חבריך אתך.

מועצת התלמידים
של תנועת העולם הזה — כוח חדש

