
 לישראל. כניעה־ללא־תנאי למעשה, מציע,
 והמקהלה־הכד מאיר גולדה בגין, מנחם
מת שהוא טוענים מישרד־החוץ של תבת
ב״שלבים״. ישראל לחיסול כוון

 חזר זה וכד ,1965כ־ חיה זה כ!־
השבוע.

בשיגעון השיטה
ההתנפלות בין משותף מבנה ש *

 וכתבלביו מישרד־החוץ של הפרועה
 ביוזמת החבלה ובין ועידת־בולוניה, על

בורגיבה.
 ״הרוח כין מפתיע דמיון יש כי

 כור־ של ״הרוח וכין בולוניה״ של
■ אחת. רוח זוהי ניכה״.

 היתד, בולוניה של ההיסטורית החשיבות
ח ו ר יש של הישיבדדביחד בעצם — ב
 ידידות תוך רשמי, במעמד וערבים ראלים

ש הבינו המשתתפים כל ושיתוף־פעולה.
 חדשה, פסיכולוגית עובדה נוצרת כאן

 מרחיקות- פוליטיות השלכות לה שיהיו
לכת.

 נתפסו זאת, לעומת ירושלים, לבלרי
 התוך מן התעלמו ולנוסחאות, לניסוחים

 המילים 'בקליפת ודשו הפרי, של החי
ב תלמוד־תורה תלמידי כמו הכתובות,

גמרא.
 ליוזמת קורה כדיוק הדבר אותו

ח כאן גם כורגיכה. ו ר ה היא ה
 מנהיג של הקריאה עצם — עיקר
 פניס״אל־פנים, לפגישה ככיר ערכי

 פסיכולוגית עובדה ליצור נכונותו
 על לקפוץ תחת פוליטי. ותקדים
כירו הלבלרים נתפסו זו, מציאה

הכ של אחר או זה לניסוח שלים
 מתייחם עצמו שהוא שאמר, רים

השום. קליפת באל אליהן
 היה אפשר תמים, תרגיל זה היה אילו

 מסוגל אינו פשוט שמישרד־החוץ לומר
 ביחסי המהפכה לחולל תפקידו את למלא

מבי אינם שלבלריו מכיוון ישראל־ערב,
 צריכים הם ישראל־ערב. בעיית את נים

עקיבא. ורבי גמליאל רבן עם להתווכח
ש מה תמים. אינו התרגיל אכל

 מעשה-חכלה הוא השבוע קרה
מחושב.

כל ביותר: פשוטה הוכחה לכך יש
 לפני פעם, קרה כבר השבוע שקרה מה

 במיסמכי השבוע עיינתי .שנים. שמונה
 שרת- בתגובות אז, בורגיבה בנאומי ,1965
 וםגן-ראש־ד,ממשלה מאיר גולדה החוץ
 הפרשה. על הזה העולם ובדברי אבן, אבא

הש חזרו וכולן — מילים רבבות הרבה
במדוייק. כמעט בוע,

 אפשר זאת לטעות. אפשר אחת פעם
 כאשר אבל לסלוח. לא כי אם להבין,

 שאין ברור השניה, בפעם הכל חוזר
טעות. עוד זאת

•טי־ — הזה כשיגעון שיטה יש
 כל לטרפד כרצון שמקורה טה

 מפני כאיכה, בעודה יוזמת־שלום
ש המחיר את לשלם רצון שאין

השלום. עכור יידרש

סאואת הסכמת
 לבין 1973 בין אחד מהותי הכדל ש *8

1965.
כנר בורגיבה, פעל שנים שמונה לפני

 ולבנון, ירדן שליטי עם תיאום תוך אה,
 גמאל עם כלשהי הידברות אחרי ואולי

 עם רב יוזמתו במהלך אך עבד־אל־נאצר.
תו של אי־נכונותה בגלל המצרי, השליט
 במדיניות־החוץ מצרי תכתיב לקבל ניסיה
 עם למילחמה בורגיבה נכנס י כך שלה.

העז־בי. בעולם אז ששלטה קאהיר,
 תוף פועל שכורגיבה כדור כיום
 אל-סא״ אנוואר הנשיא עם תיאום
 של ממושבות שיחות ואחרי דאת,

בקאהיר. מסמודי מוחמד
 המצריים במאמצים משתלבת יוזמתו
 מאמצים פיתרון־שלום, לידי להגיע הנואשים

 יתר ועידת־בולוניה. את גם שאיפשרו
נש הערבי בעולם יחסי-הכוחות כן: על

דראסטי. באופן תנו
מש החדשה בורגיבה ליוזמת יש לכן
 מאשר מעשית יותר הרבה פוליטית מעות

 לשמש יכולה היא .1965 בשנת יוזמתו
 שמחבל מי השלום. להשגת ממשי מנוף
נוראה. אחריות עצמו על מקבל בה׳

 הצליח שאילו לכל כדור כיום
 פורצת היתה לא ,19155כ־ כורגיבה
 ייאמר האם ששת-הימים. מילחמת

הצלי שאילו שנים, שמונה כעוד
 חי■ לא ,1973כ״ בורגיכה יוזמת חה
 ישראל־ערב מילחמת פורצת תה

? הרביעית

במדינה
העם

ת זהירות שו חד
 חדש מסוג צלילים

 מעל מרחפים
המרחב

דבר. השתנה לא לכאורה
 במרחב המסוכסכים מהצדדים אחד אף
 הקיצוניים העיקשות. מעמדותיו זז אינו

 וקובעים הטון את נותנים המחנות בשני
חי במירוץ במרץ עוסקים עדיין הקו. את

ומש העמים שני כוחות את המכלה מוש
זה. כלפי זה איומים מיעים

בשבו משהו השתנה כאילו זאת, ובכל
מכי קולות ויותר יותר האחרונים. עות

אח מנגינות לפתע משמיעים שונים וונים
ב לרחף מתחילים חדשים צלילים רות.

שלום. של צלילים מרחב,
 לא לכאורה כמסע. ראשץ צעד

 היה לא השונים. הצלילים בין קשר היה
 מוועידת שבקעו הקולות בין תיאום כל

 בורגי־ חביב של קולו לבין בולוניה,
 של המשודרים הפופ קולות בין או בה,

 ראש־ סגן של קולו אל השלום ספינת
 את השבוע שהשמיע אלון יגאל הממשלה
ולא שלום״. של ״האסטרטגיה על השקפתו

 מוכנה היתד, ישראל כשממשלת רק
הרא מעמדתה בה ולחזור גמישות לגלות
הסו השבויים את להחליף ולהסכים שונה,

 בשלושת ישראל שבידי והלבנונים רים
 להביא היה ניתן הישראליים, הטייסים
שבויים. לחילופי
 הטייסים שלושת של משפחותיהם עבור

 חשיבות בעל אישי מאורע שיבתם היתד,
 רק היתד, לא ההתרגשות אבל, עליונה.
 יחד שמחו ישראל אזרחי כל שלהם.
 עצם על רק היתד, לא השימחה עימם.
 גם בה מהולה היתה המשפחות. איחוד

ש האיום בקיפאון שמשהו על השימחה
להפשיר. מתחיל העמים שני בין ביחסים

חוץ יחסי
שעשה מה

שכל והזמן (הגרימג•) ,ה
ד שכרע האיש  כפני גי

 ודשה גיטו קורבנות
 הרם ראש־הממשרח הוא

כישראל אי-פעם שביקר כיותר
 ללבו בראנד וילי נגע פשוטה בתנועה

קורבנות מציבת מול עמד הוא העולם. של

ואשתו נחמני משוחרר
ישראלית קשיחות

ואביו איתן משוחרר
סורית עקשנות

 אלה קולות בין קשר, כל לכאורה, היה,
 השבויים חילופי של הדרמתי הצעד לבין

ולבנון. סוריה עם
 שהיווה משותף מכנה היה למעשה אבל
הנו שהמצב ההרגשה אלה: לכל בסיס
 נוסף, מילחמה סיבוב לקראת המוביל כחי,
ב שהעמים ההרגשה להימשך. יכול אינו

 עם להשלים עוד מוכנים אינם מרחב,
 יותר מנהיגיהם. אותם דוחסים אליו המצב

 השבויים חילופי סימלו אחר מאורע מכל
 זעירה תפנית של תחילתה את סוריה עם
 אך תיקוות בה לתלות אין שעדיין זו,

 הארוך במסע ראשון צעד לשמש העשוייה
השלום. אל

 בחילופי העיכוב ההפיטרה. תחילת
 פרי רק היה לא הסורים עם השבויים

 הוא פחותה לא במידה סורית. התעקשות
הישרא העמדה של מהקשיחות גם נבע
 למעלה לפני ישראל לכדה מאז לית.

 חיל־ של בכירים קצינים חמישה משנה
 גבול על סיור שערכו בעת הסורי האוויר
ה כי שונים סימנים היו ישראל,—לבנון
ב הקצינים את להחליף מוכנים סורים

 המוחזקים הישראליים הטייסים שלושת
.1970ב־ ההתשה מילחמת תום מאז בידם

 בקציני להשתמש ניסתה ישראל אבל
 לגבי גם מיקוח כקלף הסוריים חיל־האוויר

 המוחזקים הישראליים השבויים עשרת
 מגלים אינם ושהמצרים במצריים, עדיין
 נמנע מכך כתוצאה לשחררם. רצון שום

פנ מגן, גדעון הטייסים של שיחרורם גם
איתן. ובועז נחמני חס

 ברך, כרע לפתע פולין. בבירת ורשה, גיטו
חרישית. בתפילה
 מיחווה היתד, שזאת סברו בגרמניה רבים

 בשצף־קצף. תקפוהו הניאו־נאצים מוגזמת.
 עצמו בראנד שווילי להזכיר שכחו לא

 נגד הנורבגית, המחתרת בשורות לחם,
הגרמנית. מולדתו

 יד במרתף בראנד וילי יעמוד השבוע
פרק. של סיומו זה יהיה בירושלים. ושם

 עמד שנה 21 לפני פחות. פעם כל
 :חגיגית הכריז הכנסת, במת על שרת משה
 המרצחים מידי חזרה מקבלים אנו- אמנם
 אבל מאיתנו, שגזלו הגזילה מן חלק

 .עם נורמליים יחסים נקיים לא לעולם
!גרמניה

 על המונים עלו זו, הצהרה למרות
 המליאה, אולם לתוך אבנים זרקו הכנסת,
 של המדמיעים הגאזים על-ידי רק ונהדפו

ה הסכם חתימת עצם ישראל. מישטרת
קור בזכר כבגידה לרבים נראה שילומים

השואה. בנות
 תחילה שלהם. את עשו השילומים שנות

 תוצרת הסחורה מכן לאחר הכסף, בא
הגרמניים. המומחים מכן לאחר גרמניה,
ה השגריר של בואו היה הבא השלב

 דולף הוורמאכט קצין — הראשון גרמני
 — סועדת בהפגנה נתקבל הוא פאולס.

 מזו קטנה יותר הרבה הייתה היא אך
השילומים. הסכם פני את שקיבלה
 ראש־ אדנואר, קונראד בא מכן לאחר

 — הפגנה נערכה שוב הממשלה־בדימוס.
הולצברג, שימחה קטנה. יותר הרבה אך

ואשתו מגן משוחרר
להפשיר מתחיל הקיפאון

 הגיטאות, מרד זכר שומר הפצועים״, ״אבי
 כמה עם יחד בכלא עצמו את מצא

נרגשים. אזרחים וסתם בית״דים
)18 בעמוד (המשך


