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במדינה
העם

 ימים שישה
ועוד

שנים ארבע
 צ״״ל ייליח יצאו 1967 ביוני בחמישי

ה בין ת. התגוננ מלחמת שהיתר, למלחמה
הי ששת־הימים במלחמת שנכבשו שטחים

ה בעקבות האבות. עיר הברון, גם תד,
 צד,״ל חיילי המתנחלים. לשים באו חיילים
המת על לשמור כדי היום, עד שם יושבים
 ישראליים אזרחים מזה: יותר עוד נחלים.

 בחברון לשמור יוצאים למילואים, מתגייסים
 מצודת בתחום שם היושבים המתנחלים על

הצבאי. המימשל
שנים ארבע במלאות ,1971 ביוני בחמישי

 את תובע לשעבר ישראלי ״גנרל אמרה:
פחדנות.״ בגלל דיין התפטרות

מרחביים יחסים
דיבור
לתהום מעבר

 אנוואר של נאומו על התנפל משרד־החוץ
 מאז כי מים. נאד על צמא כאדם אל־סאדאת

 לחוזה־ מוכן הוא כי מצריים נשיא הכריז
 לגבולות נסיגה תמורת ישראל, עם שלום

ב שנים ־ארבע לפני ישראל פרצה שמהם
 המדיני למאמץ מתחת הקרקע נשמטת דיוק,

מאיר. גולדה ממשלת של וההסברתי
ה התחמושת את אל־סאדאת סיפק והנה
 חוזה־ גם הכריז: עמו בפני בנאום דרושה.

יביאו לא הקודמים לגבולות ונסיגה שלום
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הפחדן״ ״דיין
ביון״ ב״הראלד כותרת טרי

 מי בחברון. צה״ל חייל הותקף למלחמה,
ש מקומי תושב ערבי? חבלן אותו? תקף
בכיבוש? מאסה נפשו

 יותר. הרבה וסמלית שונה היא התשובה
 השבוע שהתפרסמה בכרוניקה מופיעה היא

 להשתמש שביקש מילואים, ״חייל בעיתונות:
 שיכונם ליד הנמצא ציבורי, בטלפון בשבת

 אחד ידי על הותקף בחברון, המתנחלים של
 את תקף שמעון יצחק המתנחל המתנחלים.

לש כדי בטלפון להשתמש שביקש החייל,
 בשימוש שראה משום משפחתו, לשלום אול

שבת.״ חילול בטלפון

 פה מי
׳ הפחדן ׳

ש לפני עוד ששת־הימים, מלחמת בתום
 של משמעותו את לתפוס העולם הספיק
 נצ־ מול בהתפעלות ניצב הוא צה״ל, נצחון

 הפכו המלחמה מצביאי המפתיע. הבזק חון
 ולא העולם, קצווי בכל לגיבורים בן־לילר,

היהודיות. הקהילות בקרב רק
 גיבור של נערצת לדמות הפך דיין משה
 גם בתהילה זכה ממנו פחות הרבה מודרני.

ה מהלומות את שהכין כאיש וייצמן, עזר
 את שקבע הישראלי, חיל־ד,אוויר של אוויר

ה הראשונות. בשעותיה המלחמה תוצאות
 זכה למלחמה, שנים ארבע כשמלאו שבוע,
ב המערבית בעיתונות לציון זה מאורע
אר לפני שתוארד מזו לחלוטין שונה צורה

שנים. בע
למלח שהתייחסה כותרת, אותה איפיינה

ש דיין, למשה וייצמן עזר בין הגיסים, מת

הצלבנים. כמו הם הציונים השלום. את
 אל־סאדאת מאליה: המתבקשת המסקנה

 שמשרד־החוץ כפי ישראל, את לחסל מתכוון
תמיד. טען הירושלמי
 לא שאל־סאדאת אלא וצלבנים. ציונים

כזה. דבר שום אמר
 דווקא. לאו מכוון? סילוף פה היה האם

 במרחב: קרובות לעיתים שקורה מד, קרה
סמ לאותם מושגים, לאותם מילים, לאותן

 עברי משני לגמרי שונה משמעות יש לים
מצל אחד, צד של מפיו היוצא דבר החזית.

השני. הצד באוזני אחרת לגמרי צל
מעמ נסוג לא הוא אל־סאדאת? אמר מה

 עם הסדר בזכות דיבר הוא הקודמת. דתו
ה השטחים את לערבים שיחזיר ישראל,

 במדינת הערבים הכרת תמורת — מוחזקים
ישראל.

 יביא זה שדבר לקוות אין הוסיף, אולם,
 כמו הם הציונים כי האמיתי. השלום את

ה את התקיפו שהצלבנים וכשם הצלבנים.
 הציונים יעשו כך הרף, בלי המוסלמי עולם

 גם יצטרך הערבי העולם שוחרי־הסיפוח.
 להתקפה רגע בכל מוכן להיות ההסדר אחרי

ציונית.
 ישראל, את יתקיפו הערבים לא : כלומר

 לפי — הערבים את תתקיף ישראל אלא
אל־סאדאת. גירסת

שהמו כמובן, היא, הצרה ודיין. דינו
 שני הצדדים שני בעיני מסמל ״צלבנים״ שג

לגמרי. שונים גורלות
ה על הצלבנים התנפלו הערבים, בעיני
 בארץ, שהותם שנות 200 במשך ערבים.

 לרוב ללא־ספור, פעמים הערבים את תקפו
)22 בעמוד (המשך

ירושלים את כובשים הצלבנים
ם או ר נ י ה א ק ב
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