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גורדה: של חראוים שלושת
 משא־ומתן! לא הנדה! ,.לא

שלום!״ לא וגם
 בזיל■ :לאומי כגיבור כמרחב הנחשב הערכי,

 וחסר שולי דבר כאל ככדיחות־הדעת, זול,
רצינות.

 של הצהרותיו צילצלו באוזניו ברחוב, האזרח לגבי
 אלה מעיו רישמיים הסברים נשמעו מפתיעות, בורגיבה

 ישראל אזרחי שמרבית מה הדעת. על כמתקבלים
ניס הרישמית התעמולה שמכונת ומה שכחו

 בורגיכה של שדבריו העובדה היא לטשטש תה
 היה לא מהותית מבחינה חדשה. בחינת בלל היו לא

האי לעתון בראיון בורגיבה שאמר בדברים דבר כמעט
עיתונאית. ידיעה להוות ראוי שהיה טלקי

 שלום ביוזמת כורגיכה פתח ,1965 כראשית
 לבד הקרקע את שהכשיר אחרי כמינה. מיוחדת
 התוני• בעיתונות שהופיעו מאמרים כסידרת

ערב. במדינות למסע כורגיבה יצא סית,
 הוא בירושלים, העתיקה לעיר בורגיבה הגיע כאשר

 בפומבי לראשונה בה השמיע עתונאים, מסיבת שם כינס
המזרח־תיכוני. הסיכסוך לפתרון תוכניתו את

בירו העתיקה בעיר בורגיבה שהשמיע הדברים עיקר
ה באוזני השבוע שהשמיע לדברים זהים היו שלים,

האיטלקי: כתב
הער גרוע. פתרון כלל אינה ארץ־ישראל חלוקת #

בגבו ישראל של קיומה בעובדת להכיר צריכים בים
).1967 (שלפני לותיה.
 אחד גזע כני הם והערכים היהודים •
 הם הדורות. כל במשך ובאחווה כידידות שחי
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 קוריירה הנפוץ האיטלקי בעתון שהתפרסם ראיון ך*
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 טוניסיה נשיא השמיע פרסקובלדי, דינו העתון, כתב עם
והש הצרפתים בפי שובש (ששמו אבו־רגיבה חביב אל

היש לסיכסוד בקשר הצהרות כמה כ״בורגיבה״), תרש
ערבי. מנהיג בפי חסרות־תקדים שנשמעו ערבי,—ראלי

 המשתמעות מליצות מאחורי ולהסתתר להתפלסף מבלי
במפורש: בורגיבה הצהיר לשתי־פנים,

 ישראלי נציג עם להיפגש מוכן ״אני •
 אחר, מקום כבל או במלטה, באתונה, ברומא,

 העיקר המכס. לידי כקלות ולהביא לשוחח בדי
 התבונה.״ כשפת להיעזר הוא
 למען הרבה עשה סאדאת, אנואר מצריים, ״נשיא !•

למל מתבונן הייתי כמוהו. נוהג הייתי אני גם השלום.
 לפתרון להגיע מאמץ עושה הייתי עת ובאותה חמה

 מוכן סאדאת סאדאת. עם נפגשתי אני מדיניות. בדרכים
 לאוניות לאפשר פעולה! איתה לשתף בישראל, להכיר

 עם לשוחח מוכנים המצרים בסואץ. לעבור ישראליות
 מתווך באמצעות או ישירות שיחות באמצעות אם ישראל.

הך." היינו זה שבדי, או אמריקאי
 יהודי-ישראלי עם להיפגש קושי שום אין ״לי #

 לא מתיה־ להיות בשלום. הצורך את שמבין כלשהו,
 לדון היו עלולים הצדדים שני כי להיות, רוצה הייתי
הוגנת.״ בלתי בצורה אז אותי

 רחבי בכל הידהדו הם בבירור. מנוסחים היו הדברים
המדי מנהלי של בראשיהם בפטישים היכו אך המרחב,

מפור כה דברים נאמרו לא רב זמן מזה הישראלית. ניות
 ערבי מנהיג מפי משמעית, חד בצודה ברורים וכה שים

הערבי. בעולם חשובה עמדה התופס בכיר, כה
 הצפויה הסכנה גודל את מיד הבינה ממשלת-ישראל

 ישראל אזרחי בישראל. בורגיבה של דבריו על מהתגובות
 ערבים יש כי להאמין להיתפתות ושלום, חס עלולים,
ישראל שמנהיגי מה לכל בניגוד — בשלום הרוצים
והערב. השכם להם משננים ה על הדפוס דיו יבשה בטרם עוד וכד,
 האיטלקי, כעיתון כורגיכה עם המודפס ראיון

לפעולה. הישראלית התעמולה מכונת נכנסה
שול אל הסמוכים הישראלית העיתונות כתבי

 הודעות לפרסם מיהרו בירושלים, ממשלת־ישראל חן
 בורגיבה ״הצעת לפיהם בבירה״, מדיניים ״חוגים בשם
 בדיוק לישראל שחזר אבן, אבא שר־החוץ רצינית״. אינה
 קוסם כמו שלף בורגיבה, של דבריו שהתפרסמו בעת

 עמדתו האם תיווך. על מדבר ״בורגיבה מוכנה: תגובה
 באמצע עומד הוא כי להכריז לו ומאפשרת מאוזנת היא
 טוניסיה נשיא כי מאמין אינני והערבים? הישראלים בין

 ישראל. ובין הערבים בין כמתווך ברצינות עצמו את הציע
הערבית.״ העמדה של נציגה הוא בורגיבה

 אמר לא שבורגיבה דברים על הגיב אבן כי לעובדה
 חשיבות. אין קיים, היה שלא תיווך רצון לו וייחם כלל,
המוס החוגים מפי כישראל לעם נרמז לילה כין

המנהיג דברי אל להתייחם יש כיצד מכים

ה: ב רגי ר בו כי ה ל! ל א ר ש בי

פעו שיתוף תוך אמת של שלום ליצור הדדי,
והכנה. לה

הפלס העם בידי נתון להיות צריך הבעייה פיתרון •
 של תפקיד רק למלא יכולים ערב עמי שאר בלבד. טיני

יועצים.
 מאורע בורגיבה של אלה הצהרותיו היו ,1965ב־ אז,

 לאותה בדיוק הישראלית, בעתונות זכו הם אולם מהפכני.
 אותם של ישראל בעתוני עיון השבוע. זכו לה תגובה
 השבוע תגובות כאילו הרושם, את להוליד עלול ימים,

 שהופיעו מהעתונים הועתקו פשוט בורגיבה דברי על
• שנים. שמונה לפני

 יד עשו הישראליים העיתונים כל' כמעט
 כאל בורגיכה של להצהרותיו התייחסו אחת,

 מאיר, גולדה התבקשה באשר חולפת. אפיזודה
 על להגיב מדינת־ישראל, של שרת־חחוץ אז

חת־ בו נוסח באותו התחמקה בורגיבה, דברי
— < *.?*י -״**•ז!

 את קראתי לא ״עוד אבן: אבא השבוע חמק
הדברים.״ של המדוייק הנוסח

 במועדון גולדה הופיעה כאשד ימים, כמה כעבור
 הצהרותיו זכו לא מדוע נשאלה היא בתל־אביב העתונות

 השיבה ישראל. ממשלת מצד רשמית לתגובה בורגיבה של
 צריכה שאני חושבת אני אותו... ״שמענו כך: על גולדה
 הם שהושמעו הדברים אגיב. בטרם קצת עוד לחכות

 טוב כלל בדרך הסתום. מן גם בהם יש אך מרשימים,
 אבל ומלחמה. השמדה על מדבר שאינו קול גם לשמוע

 מבחינת מעדיפה, והייתי שטחית, תגובה תהיה שלא כדאי
 את בדיוק שנלמד עד לחכות ומישרד־החוץ, הממשלה

רקעם.״ ואת הדברים כוונת
 חזר אלה שנים במשך שנים. שמונה עברו מאז

אינספור. בהזדמנויות הצהרותיו את והשמיע בורגיבה
 עד לנבון מצאה לא ישראל ממשלת אכל

 היום עד כורגיכה. של דבריו על להגיב היום
שלהם. המדוייק לנוסח ממתינה היא

 נשמעות זו בפרשה ישראל מנהיגי של תגובותיהם
 שמנהיג אימת כל ושיפוצים. עיבוד ללא גם כפיליטון,

 השמדה מאיומי החורגת הצהרה משמיע כלשהוא ערבי
מהתלה. כאל לכך ישראל ממשלת מתיחסת מלחמה, או

 ששת־ מלחמת אחרי שנערכה חרטום בוועידת בשעתו,
 הלאווים שלושת את ערב מדינות כל קיבלו הימים,

 ערבית מדינה אף כי שאמרו חרטום, של המפורסמים
שלום. עימה תכרות ולא מו״מ, תנהל לא בישראל, תכיר לא

 חרטום של הלאווים הגלגל. התהפך שבינתיים אלא
מדי שעקרונות מאיר, גולדה ממשלת על־ידי אומצו
 השרים בהצהרות שנחשפו כסי הערבים, כלפי ניותה

מפורשים: לאווים בשלושה מסתכמים האחרונות,
הפלסטיני. בעם הכרה לא •
ולהשמיד. להרוג הרוצה אוייב עם משא־ומתן לא •
׳. שלום. לא •

משא־ומתן רק כי נןמשלת־ישראל טענה שנים במשך
 עשוי מוקדמים, תנאים ללא לערבים, ישראל בין ישיר
 לישראל ומציע ערבי מנהיג קם והנה, השלום. אח לקדם
מוקדמים. תנאים ללא ישיר מו״מ :שדרשה מה את בדיוק

 רק זהו בי ואכן, גולדה סכרו כאמת אילו
 לעמדה אהדה לרכוש שנועד תעמולתי טכסים

 היה לא העולמית, דעת-הקהל כקרב הערבית
 ממי בי היה די זאת. להוכיח מאשר פשוט דבר

מרי היא בי העולם, בפני תבריז שלת־ישראל
מו לזירה, בורגיכה שהשליך הכפפה את מה

 בורגי־ עם שייפגש רישמי נציג לשלוח בנה
הערבים. בשם להציע לו יש מה וישמע כה

 חלילח להוליד כזה מיפגש עלול פן החשש אולם
 מפשלת* תיאלץ בו מצב לקראת ולהוביל נוספים מיפגשים

 מכל. חזק היה האמיתיות, עמדותיה את לגלות ישראל
 לעולם יסתבר בו מצב מפני ממשלת־ישראל של פחדה
 השטחים על לוותר שלא ישראל עם וגמור מנוי כי כולו

 אל אותה דחף אמת, שלום תמורת אפילו המוחזקים,
המגוחכים. הדיפלומטיים במערומיה שם הציגה הפינה,
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