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בשדה בכיר כמפקד הצבאי המידבר אל חזרה ־
 הענקת את להתנות בממשלה: מיפלגתו

 מהכנסת. בפרישתו לאריק מינוי־החירום
נו שרון,״ ״גזירת בשם שזכתה התקנה,

 מאריק למנוע בלבד: אחד לצורך עדה
לשירות־מילואים. גם ולו לצה״ל חזרה

מת לדעת אמורה, היתד. שרון״ ״גזירת
 ל- החזרתו תמורת ממנו לתבוע נגדיו,
 בו, לעמוד יוכל לא שהוא מחיר צה״ל

שיז אותם שלהנדעצמם. אמות־המידה לפי
 משלמים היו לא ואישרוה התקנה את מו

 מחיר את במילואים מינוי־חירום תמורת
 הם הפוליטיים. ומהחיים מהכנסת הפרישה
 המחיר את ישלם לא אריק שגם האמינו
 בו. התגרו אפילו זה במצב ממנו. שנתבע
 הרמטכ״ל כי נאמר שבה ידיעה פורסמה

 בהתאם אריק של להחלטתו עכשיו מצפה
 הימר אריק שנוצרו. החדשות לנסיבות

 לראש־ הודיע הוא אותם. והפתיע שוב,
המחיר. את לשלם מוכן שהוא הממשלה

 האחרון, השישי ביום מולו, שלפו אז
 שונה מינוי לו הציעו האחרון, הקלף את

שוב. הימר אריק לו. שהובטח מזה לחלוטין
 לזכות עתיד הוא הסימנים כל פי על

הקוד ההימורים ברוב כמו זה, בהימור גם
והפוליטיים. הצבאיים שלו, מים
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 אריק תפס הבריאים שכחושיו ראה ך
 שהחזרתו מתנגדיו: תפסו שלא מה ^

 ד לממשלה תותיר לא לשירות־המילואים
לקבע. לגייסו אלא ברירה צה״ל
 מיגוי-חירום בסדהכל אומנם קיבל הוא

 תפקיד קבלת הוא שפירושו במילואים,
מילחמה. !תפרוץ כאשר פיקודי

 של תיאורטית הגדרה רק זוהי אולם
ש המינוי מחייב מעשי באופן התפקיד.

 לקראת ממושכת הכנה עבודת אריק קיבל
 בימים אריק ילבש זה לצורך מילחמה.
וייכנס שלו מדי-המילואים את הקרובים

קצ הפסקות עם להימשך, העשוי לשירות
ממושכת. תקופה רות,
 הפעילות תהיה מדים, שילבש זמן כל

 יסיר כאשר אולם עליו. אסורה הפוליטית
 תקופת־שירות שבין בהפסקות מדיו, את

אזרח ככל אזרח יהיה הוא לשנייה, אחת

מאקיאווד׳
לאומי? גיבוו או

ול פוליטית פעילות לפעול הרשאי אחר,
 העולה ככל נושא, בכל הצהרות השמיע

 ימים שבאותם מניעה כל אין רוחו. על
 יצהיר הוא מדים אריק ילבש לא שבהם

ומ הממשלה כלפי ביקורתיות הצהרות
כ השבוע, שעשה כשם בדיוק דיניותה,

 מהכנסת לפרוש נאלץ כי הודיע אשר
 בגלל למילואים. להתגייס שיוכל כדי

הממשלה. של הכושלת״ ״מדיניותה
זמן. לאורך להימשך יוכל לא זה מצב

 לשאת יוכלו צה״ל לא וגם הממשלה לא
 צה״ל עם המזוהה בכיר, מפקד שבו מצב

 את תוקף בלבד, במילואים שירותו למרות
ה המוצא הבטחונית. ומדיניותה הממשלה

 של גיוסו רק להיות יכול זה ממצב יחיד
 שתי- עליו שיכפה מצב לצבא-הקבע, אריק

בפומבי. מתמדת קה
 לשורות מחדש אריק יתקבל שבו ברגע

 טבעי באופן להפוך עשוי הוא צבא־הקבע,
מו אחרי הבא, הרמטכ״ל לתפקיד מועמד

 מזה חותר הוא שאליו התפקיד גור, טה
 בשנת עתה נמצא שאריק למרות שנים.

 הנוכחי, שבמצב להאמין קשה לחייו 46ה*
יעדיפו תפקידו, את יסיים שמוטה אחרי

 הרמט- לתפקיד מאריק פחות מנוסה קצין
 עשוי מוטה שאחרי מצב נוצר למעשה כ״ל.
לתפ היחיד הריאלי המועמד להיות אריק
 בעבר מתחריו שכל אחרי הרמטכ״ל, קיד

מצה״ל. הסתלקו או סולקו זה לתפקיד
 הקרובים בחודשים תפרוץ אומנם אם

 אריק אם משנה זה אין חדשה, פילחמה
 או במילואים כאלוף בתפקיד אז לחיה
 עשוי הפיקודי התפקיד עצם בקבע, אלוף

 ירצה אם המצביא. הילת את לו להחזיר
 כזאת צפוייה ממילחמה יצא ואריק הגורל

 להחזיר עשוי הוא מנצח, כגיבור־מילחמה
ה בתחום הן האופציות, כל את לעצמו
הפוליטי. בתחום והן צבאי

 בקאריירה להמשיך לבחור אז יוכל הוא
לח או הרמטכ״ל, תפקיד לקראת צבאית

 לשותפיו ולהכתיב הפוליטיים לחיים זור
ה להמשך שלו התנאים את המיפלגתיים

פתו תהיה מידה באותה עימם. שותפות
 פוליטי גוף הקמת האופציה'של בפניו חה

לליכוד. כפוף יהיה שלא חדש,
מבחי כי נראה לאחור במבט כך, או כך

 שבו, הנועז ההימור למרות האישית, נתו
 נבון שרון אריק של האחרון צעדו היה

שות את שהפתיע אריק, ביותר. ומחוכם
לרא למדו שעליה בהחלטתו, לליכוד פיו

 את לעצמו החזיר בעתון, מפירסום שונה
 ל״דין כפוף שאינו פטריוט, של הדימוי

 להיות חזר בסוגר־הכנסת האריה התנועה.״
העי אותו שכינה כפי המידבר,״ ״אריאל
שנה. 20 זה המלווהו ח, אורי תונאי

באינט בתועלתו׳ רק מדובר היה אילו
 היה ניתן עצמו, אריק של ובשאיפות רסים

 מהכנסת לפרוש השבוע בהחלטתו לראות
 של שבסופו העובדה מאקיאוולי. מעשה
 נשכרים כולה והמדינה צה״ל גם חשבון

 למיפלגל, שותפיו על לדבר שלא — מכך
הפ — מחברותו להיפטר הששים ולליכוד

שיבחוהו. שהכל לצעד מעשהו את כה
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במדינה
העם

ת ת1במדו־ג ועדה,8ד הורדו
 דורכת ישראל כאשר

 יורדת היא כמקום,
גמהירות

 אזרחי ראו צחוק, של דקות כמה במשך
 את הקטנים המסכים על השבוע ישראל

 צ׳אפ־ צ׳אדלי של הגדולות הסצינות אחת
 חשמליות, במדרגות לרדת ניסה הוא :לין

 רץ העצוב המוקיון כאשר למעלה. שנעו
 עלה עצר, כאשר במקום. נשאר כוחו, בכל
אויביו. לו המתינו שם השנייה, לקומה שוב

 צריכה היא הפוך. ישראל של מצבה
 את שיבטיח השלום, אל במדרגות לעלות

ל נעות המדרגות אולם ועתידה. ביטחונה
צור די מתאמצת אינה כשישראל מטה.

 נעצרת, כשהיא במקום. נשארת היא כה.
התחתית. אל חוזרת היא

 שש במשך למינימום. ממכסימום
 ששת־ מילחמת שבין השמנות״ ״השנים

יש יכלה יום־הכיפורים, ומילחמת הימים
אי ויציב, רשמי שלום בקלות להשיג ראל

ש השטחים את להחזיר מוכנה היתד. לו
 קטנים, שינויי־גבול גם לה הובטחו כבשה.
לטובתה. מהותיים,״ ״בלתי
 לכך, הסכמתה על ישראל הכריזה אילו

 העולה הפלסטינית לבעייה פיתרון בתוספת
 היתד. ישראל, ביטחון עם אחד בקנה

 חוזה- לקראת דרמאתית תזוזה מתאפשרת
ההיסטורי. השלום

 רוג׳רס, ויליאם האמריקאי, שר־החוץ
 יארינג גוגאר לכך. להסכים בה הפציר
נשי בדרום. רק לכך להסכים ממנה ביקש

- מצרים אי  ואחריו עבד־אל־נאצר גמאל י
 אחר פעם הכריזו — אל־!סאדאת אנוואר

 שיא זהו כי חד־משמעית, בצורה פעם,
דרישותיהם.

נסת השבוע לכך. הסכימה לא ישראל
המכ אתמול שהיו הדרישות, כי לה בר

למינימום. עתה הפכו הערבים, של סימום
 יוצאת- בהצהרה מגוחכות. דרישות

 אוסמעאיל המצרי, שר־החוץ הכריז דופן
חד תנאים כמד. יציגו הערבים כי פאהמי,

 נשמעו שלא שניים ביניהם לשלום, שים
רבות: שנים מזה
 אוכלוסייתה את ״תקפיא״ שישראל •1

ה את תצמצם כלומר, — שנה 50 למשך
לגמרי. אותה תפסיק או עלייה
 עצמאי קיום בין תבחר שישראל !•

 ובין ,1947 של תומית-החלוקה בגבולות
 הרב־עד- הדמוקרטית ל״מדינה הצטרפות

 ערא־ יאסר של הרשמית גיריסתו לפי תית״
פאת.

 אף אין מגוחכות. הן הדרישות שתי
ל המסוגל בישראל אחד משמעותי גורם

אפי- אלה. דרישות לקבל דעתו על העלות

(משמאל) כז׳נכה פאהמי שר־החוץ
.אבל מצחיק, . .

 4ד.־ בגבולות דוגלת ברית־המועצות לו
ריבו מדינות בין שלום כל .1967 ביוני
וענ — בריבונותו ההכרה את כולל ניות
 הריבונות בתחום הן וההגירה העליה ייני
מדינה. כל של

 שפאהמי ספק אין מוגגשא. סיגנץ
 המריץ כן, אם מה, היטב. זאת כל יודע
 1 כזאת צהרה1ז להשמיע אותו

 עקרוני, אופי נשאה לא עצמה ההצהרה
ערבית. סוכנות־ידיעות על־ידי ופורסמה
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