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במדינה
העם

 — חדשה שנה
ישנות בעיות
 ראש־השנה של השבתון ימי שלושת

 חגיגיים ישראל מאזרחי לרבים היו תשל״א
 של מותו הקודמות. השנים מראשית יותר
ב בתדהמה, היכר, החג ערב מצריים נשיא
ה תושבי כל את שבו, בפתאומיות עיקר

פש הראשונה התדהמה אחרי אולם מדינה.
 זו היתר■ כי תחושה מעין בישראל טה

 זו מתנת־שמים שהעניקה אלוהים אצבע
ישראל. לעם

 בדברי השאר בין התבטאה זו תחושה
 הראשי הרב שהשמיע המחרידים הברכה

 שכללו, החדשה, השנה לרגל ניסים יצחק
 ״המאורעות הבא: הפסוק את השאר, בין

 ששיאם האחרונים, בשבועיים שהתרחשו
 במקום מצריים, נשיא נאצר של מותו היה

להש הם ומופת אות שהתרחשו, ובצורה
מעלינו.״ הוסרה שלא עמו, על אדוני גחת

 זה אסטרולוגים התחרו האתר גלי מעל
 של מותו את לנבא הייטיב מהם מי בזה

 תפילות־ הושמעו רבים בבתי־כנסת נאצר.
 מיסטית תחושה הפתאומי. המוות על ברכה

 כמו שראו, רבים אזרחים אפפה למחצה
 בירדן האחרונים במאורעות ניסים, הרב

 אפילו גאולה. של תחילתה מעין ובמצריים
למיס להלן) (ראה נתפסה ישראל ממשלת

זו. טיקה
 ב־ בעייה. שום פתר לא נאצר של מותו
ישר אזרחי על יהיה בתש״ל כמו תשל״א

פחו במידה בעיות, אותן מול להתייצב אל
חומרה. של יותר רבה או תה

שלה הממ
 של עניין
רע טעס

 השלישי ביום נאצר, של מותו אחרי יום
ה האמריקאי הדגל הורד שעבר, בשבוע

בירוש האמריקאית הקונסוליה מעל מונף
 אבל. לאות התורן, לחצי עד המזרחית לים

דג תריסר התורן לחצי על הורדו כמוהו
 במזרח אחרות זרות קונסוליות של לים

 הוא האמריקאי הדגל דתקא אולם העיר.
 משוד־החוץ פקידי של זעמם את שעורר

הישראלי.
 ל־ ישראלי נציג טילפן יום באותו עוד
 בשם הביע בוושינגטון דפארטמנט סטייט

 מתן על ותמיהה ״הפתעה ממשלת־ישראל
 ישראל שגרירות דובר ישראל.״ לאויב כבוד

ש בכך, המחאה את הסביר בוושינגטון
ב האמריקאית הקונסוליה שנקטה הצעד
מ לחלוטין. מיותר היה ירושלים מזרח
 ארצות- בין דיפלומטים קשרים שאין אחר

ה הטכס כללי חייבו לא למצריים, הברית
 האמריקאית הצער הבעת את דיפלומטי

רע•״ טעם של ״שיא הדובר, לדעת ,שהימר,
מ נדהמו האמריקאי משרד־החוץ פקידי

 להכתיב יכולה אינה ״ישראל המחאה. עצם
 מי ועל להתאבל מי על לארצות־הברית

 כינה הבכירים הפקידים אחד אמרו. לא,״
״מבישה.״ בתואר הישראלית המחאה את

 זו בפרשה רק לא גלותית. תפיסה
 הרע. טעמה את ממשלת־ישראל הפגינה

 הצעה הועלתה נאצר של מותו אחרי מייד
 רשמית ישראלית תגובה להביע בממשלה

 שהעלו היו מצריים. של נשיאה מות על
 מצד מתאימה הזדמנות זו כי הרעיון את

 העם כלפי מחוזה לעשות ממשלת־ישראל
המצרי.

ל הישראלים הסיוע למשלוחי בדומה
 המלך בין במלחמה שנפגעו ירדן אזרחי

 השתתפות הבעת גם היתד, והחבלנים,
 מות על המצרי העם של בצערו רשמית
 להוכיח הפגנתי, אקט להוות עשויה מנהיגו,

 את ולשפר ישראל של הטוב רצונה את
ה בעיני וביחוד העולם בעיני תדמיתה

הערבי. עולם
ה שרי רוב התקבלה. לא ההצעה אולם
 צורר מעין אישי, אוייב בנאצר ראו ממשלה
מלח שתי .להלחם ישראל נאלצה שבגללו

 ראש־ סגן זו דיעה 'הביע במצרים. מות
ה אולי היה ״הוא אלון: יגאל הממשלה

 רצה שהוא ספק לי ואין שבאויבינו גדול
ישראל.״ בהשמדת
 'היה לפיה גלותית, תפיסה זו היתד,

ב נתיניו את ששיסה פריץ מעין נאצר
 כהרגלה, בחרה, ישראל ממשלת ישראל.
לשתוק.
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