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במדינה
העם

1דרך סימן
 יותר רבות אומות

 לשיחרור- באירגון מכירות
במדינת־ישראל מאשר פלסטין

ה בגדה יו״ד־ביו״ד מילחמת בהמולת
 ביקורי של הצבעוני ובקידקס מערבית,

נעל כימעט להלן), (ראה קיסינג׳ר הנרי
 העובדה השבוע. של העיקרית הידיעה מה

 המעיטה לא מראש, ■צפוייה היתד, שהיא
להיפך. אלא חשיבותה, את

 ה-, העניקה דור, מזה הראשונה בפעם
 בעם רשמית הכרה מישפחודהעמים שבוע

 האירגון־לשיח־ ני קבע האדם הפלסטיני.
 והזמין הזה, העם את מייצג רור־פלסטין

 גורל על בדיון להשתתף אש״פ נציגי את
עמו.

 אף, המרחב. בתולדות סימן־דרך זה היד,
 השפעתו מועט, הצעד של המעשי שערכו

 היא ארוך בטווח והמדינית הפסיכולוגית
עצומה.

ל הניתן מצב, השבוע נוצר למעשה
 רבות מדינות :מדהימה בקביעה הגדרה

 באידגון-השיחדור־ה- עתה מכירות יותר
במדינת־ישראל. מאשר פלסטיני

ה העם בקרב ז כמיגרש רוצה מי
מחש השפעה לכך היתד, עצמו פלסטיני

 הגדה רחבי בכל הסימנים: אחד מלת.
 למכור ניכרת נכונות לפתע הערבים גילו

תשקיף). (ראה לתושבי־ישראל קרקעות
 להי- אלא ייאוש, של סימן זה היה לא

 כי משוכנעים היו הקרקעות בעלי : פך
ל ממילא יוכלו לא הישראליים הקונים

ה את לגרוף קיוו והם הקנייה, את ממש
 אחרי — הקרקעות את בחזרה ולקבל כסף

 השטחים• מן ישראל יציאת
תו אצל נתקבלו נסיונות־ה״התנחלות״

 ראו הם גמורה. באדישות השטחים שבי
 יום־, לפני היהודים. של מישחקים בהם

 גורמים אלה נסיונות היו ,1973 הכיפורים
 אצל חיוך רק מעוררים הם עכשיו לבהלה.
 תוכרח ישראל ני המשוכנעים הערבים
 המערבית הגדה מכל בקרוב לסגת ממילא

 ההתנחלויות כל עם יחד — ורצועת־עזה
יוקמו. ושעוד שהוקפו

מדיניות
הכפייה בעד האיש

— הסדר עדיין הושג א7
 נקבעו ככר השבוע .אף

הנסיגה עד הדיון תחומי
 ״זה ערבית. כפייה חבש קיסינג׳ר הנרי
 אבל התלוצץ. בישראל,״ ביקורי לקראת

בילבד. הלצה זאת היתד. לא
ה הגדול הנרי בחש ימים במה במשך

 בחורשים שקפאו המרחב, במימי שבוע
הת המים לביצה. ליהפך ועמדו האחרונים

שוב. לזרום חילו
ה היתד, לא מעולם מוות. או הנרי

 וברורה גלוייה כל-כך הקיסינג׳רית שיטה
השבוע. כמו

דיפלו בלשון קיסינג׳ר הודיע לערבים
 ארצות־ על הנפט חרם יתחדש אם מטית:
עמ לנקוט ישראל את יעודד זה הברית,

 שכבשה. בשטחים ולהישאר קשוחה דה
תעו זה במיקרה :■פשוטה לשפה בתרגום

ב לנקוט ישראל את ארצות־הברית דד
 ות- בנשק אותה תצייד זו, קשוחה עמדה
לס לערבים כדאי למילחמה. אותה דרבן

סביר. ובמחיר בשפע גפט לאמריקה פק
הו מצבכם קיסינג׳ר: אמר לישראלים

 להכיר מתחילה מישפחת־העמים ורע. לך
 אל־ אנואר באירגון־הש״חרור-הפלסטיני.

 ותחדש אם הסבלנות. את ■מאבד ■סאדאת
 את האמריקאי הציבור יאשים הנפט, חרם

 ולהסתדר להתפשר לישראל כדאי ישראל•
 על שומר הטוב קיסינג׳ר עוד כל עכשיו,

 להיות עלול זה מחר שלה. האינטרסים
מדי. מאוחר

 היה אחד שדבר מפני מצליחה, השיטה
לה יכול קיסיגג׳ר רק לכל: מאליו מובן
 מילחמה, תפרוץ הסדר וללא הסדר. שיג

עב משני המרחב ערי את להרוס העלולה
החזיתות. רי

 הבא הסדר־ד,ביניים מה. תמורת מה
 קיסינג׳ר אבל סופית, השבוע גובש לא

 תחומיו: את קבע כבר
עד גדולה, תהיה הנסיגה : כהדום •
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 מים כמו השבוע זרמו מיליונים ך•
מדינת־ישראל. אוצר מקופת 1 1

 הידיעות שפע מול היה, נדמה לרגע
 מדיגת־ישראל כי בעיתונות, שהתפרסמו

 שכלכלתה ענייה, מדינת־שנור כלל איננה
 הזר מטבע שמלאי בלימה, על תלוייה אינה
 מם־ במהירות ומתרוקן הולך אינו שלה

 אזרחיה על המוטל המיסים ושעול חידה,
דו בעולם. ביותר והגבוה המכביד אינו
 מעצמה אלא אינה ישראל כי היה מה

 הפועלת אדירים, משאבים בעלת עשירה,
 לגימלות־חסדים בינלאומית כסוכנות
 כל להם שאין קופתה, בכספי ומממנת
 כושלות פינאנסיות הרפתקות שימוש,

העולם. ברחבי ספסריות וספקולאציות
 קופת כי פורסם בו עצמו, שבוע באותו

 של סכום נדיבותה ברוב שילמה האוצר
 של הנושים את לפצות כדי ל״י מיליון 225
 מם־ כי גם נודע בריטניה, ארץ־ישראל ■בנק

 בעזרת להציל, באפשרות דנה שלת־ישראל
 את ישראל, אזרחי של המיסים כספי
 רו- טיבור של לקרדיט הבינלאומי הבנק

 ההתמוטטות סכנת מפני בשווייץ, זנבאום
צווארו. על חדה כחרב הרובצת

 שמה להצלת במתן־בסתר כאן מדובר אין
 מתייצבת בריש־גלי המדינה. של הטוב

 השערוריות אחת מאחרי מדינת־ישראל
 מגלה כשהיא באירופה, הגדולות הכלכליות

 מאות ואולי רבות, עשרות להזרים ■נכונות
 את להציל כדי לירות מיליוני של רבות
רוזנבאום. טיבור של הבנק

 את ממשלת־ישראל לעצמה מוצאת כיצד
 מיליונים מאות לפזר התהומית החוצפה

בקו מצויים שאין שעה ניד־עפעף, בלא
הדרו המינימאליים הסכומים אפילו פתה
 הפער צימצום של הבוערים לצרכים שים

המדינהו בגוף סרטן והופך השב החברתי,
 תשובה רק רבד למצוא אפשר

 ממשלת* של וחרדתה פחדה אחת:
ית אם שצפוי מה מפני ישראל
 רוזנבאום. טיבור של הבנק מוטט
 שווייץ שילטונות על־ידי ייתפס

בו — כרבים יתגלו סודותיו ובד
 במה של סודיים חשבונות אולי לל

 מ־ יותר ואולי המדינה מגדולי
 מזעם ממשדת־ישראל שד חששה

 ש־ הקטלנית ומהכיקורת הציבור
הכל מחדליה בשד עליה תונחת
כליים.

 של הסודיות ובכספות החשבונות בסיפרי
 חומר־נפץ טמון רוזנבאום טיבור של הבנק

שו להמיט עלול שפיצוצו עד אדיר, כה
הבינ הכלכליים קשריה על רק לא אה

 לשכנע מאמציה על ישראל, של לאומיים
חסכונו כספי את לתרום טובים יהודים

 של תדמיתה על או המדינה, למען תיהם
וסדר. כמדינת־חוק מדינת־ישראל

המיס־ מראשי רבים של האישי גורלם
בגו לחסד או לשבט תלוי הישראלי סד

הסו ברבים יתפרסמו אם הבנק. של רלו בב


