
במדינה
העם

ר״ טר!ר1 טוב טרור
 ?זכר הממלכתי הטכס

 מוין הלורד רוצחי
 הוא אף — מוגן חיה

הממשלה תעמולת את נגד
 אליהו מובן. ד,יה הבריטים של זעמם

 השבוע שהובאו בית־צורי, ואליהו חכים ׳
 בנוכחות ממלכתי, בטכס בישראל לקבורה

ה הממשלה חבר את הרגו הממשלה, ישרי
מכוב בריטית־אירית מישפחה בן בריטית,

 ישראלית גושפנקה בדיעבד נתן הטכס דת.
למעשה־ההריגה• ממלכתית

 הלורד רגזו. בילבד הבריטים לא אולם
 למערכת נזעם במיכתב פנה רוטשילד

 ידידים הטכס. את גינה הלונדוני, טייימס
 סברו׳ העולם ברחבי ישראל של רבים

ו מדעתה יצאה ישראל שממשלת כנראה,
חמור. הסברתי מישגה עשתה

שלוחוודהתעמו־ כל עוסקות זה ברגע כי
ה היהודיים הגופים ושל המדינה, של לה

 נגד בלתי־נלאה במסע־הסברה לה, מסונפים
ב זו בתעמולה מתוארת ישראל הטרור.

 ושונאת שומרת־חוק מכובדת, מדינה דמות
צורו כל על הטרור את המגנה אלימות,

רוצ טרוריסטים, הם הפלסטינים בעוד תיו
 ״אירגון־ הוא אש״ף ומלידה. מבטן חים
 נותן בו התומך וכל הטרוריסטים״, של הגג
בעולם. הטרור להשתלטות ידו את

 אחת במכה הרם שני-אליהו של הטכס
 על הדיעה תהיה כי הזאת. התמונה את

 ספק אין — תהיה אשר ומעשם מניעיהם
 הרגו מובהק, מעשה־טרור ביצעו ■שהם
 השגת לשם פוליטי רצח והפעילו אזרח

פוליטיות. מטרות
 נתנה הממשלה החלשים. של :שקם

 החליפה ואף הממלכתי, לטכס ידה את
 מפני המתים, עצמות תמורת חיים פידאיון

ברירה. לה היתה שלא
ל בשעתו גרם ובית־צורי חכים מעשה

ו קיצוניים לגינויים סוער, לאומי וויכוח
 ה־ בידי ״הפורשים״ את למסור לקריאה

ה אנשי את שעינתה הבריטית, מישטרה
להורג. אותם והוציאה מחתרת
 זה. ויכוח נישכח דור, אחרי כיום, אולם
 אז היה שמותר מסכים הציבור כל כימעט

 הטרור, בנשק להשתמש עבריים ללוחמים
 מדינה לו שאין מי ברירה. היתה שלא מפני

כאלה. באמצעים רק להילחם יכול וצבא,
אויי־ לגבי מסקנה גם נובעת מכאן אולם

 שיטות נגדה המפעילים כיום, ישראל בי
ו חמורה במהדורה כי אם — טרור של

מדי אין לפלסטינים גם יותר. עוד קיצונית
וצבא. נה

 מוכרח הנסיבות, בכל טרור שמגנה מי
 למען הלאומית ההפגנה את לשלול היה

 בהבנה, הטכס את שקיבל מי שני־אליהו.
ב •שרבים המסקנה את מכך להסיק מוכרח

 למעשיהם גם הבנה באותה מתייחסים עולם
ישר נגד כיום הפועלים הטרוריסטים של
אל.

בחירות
 ומשתנה. הכל

במקומו נשאר הכל

 עכרו הבחירות מאז
 רעידות-אדמה כמה

 אף — המריכה ע?
השתגו לא הבוחרים

הירושל החברה על-ידי שנערך המישאל
 מבחינה פיקאנטי היה וסיקור דיווח מית
 חלוקת על שנערך הראשון היה הוא :אחת

ה אחרי וחצי שנה כיום, הבוחרים קולות
השמינית. לכנסת בחירות

 גולדה, רבים. דברים אירעו זו בתקופה
 סולקה המערך, של הרשימה בראש שעמדה

 אבן. ואבא דיין משה עם יחד מתפקידה,
 התפטר •שרון אריק לשילטץ• עלה רבין

ו חוץ בענייני תהפוכות היו הכנסת. מן
פנים.

? הבוחרים ציבור על הדבר השפיע איך
 של המימצאים לפי מדהימה. תוצאה

 ידיעות למען הסקר את שערכו המכון,
)28 בעמוד (המשך

האולטימטום
קי פורד ג׳ראלד הנשיא :ומזעזעת קצרה !יתה , ידיעה

דקות. עשר נמשכה השיחה לשיחה. ישראל שגריר את בל ) ! ל מייוחדת משמעות יש הדיפלומטיים, כחיים
אולטימטום. להגשת הזמן זהו דקות. עשר כת שיחה

 לחילופי־ שכן כל ולא לחילופי־דברים, זמן אין דקות בעשר
ב (הקרוייה בעל־פה הודעה למסירת רק מספיק הזמן דיעות.

 המזמין מילולית). איגרת נוט״, ״וורבאל :הדיפלומטית לשו!
 המוזמן הצהרה. באוזניו משמיע בעמידה, לרוב המוזמן, את מקבל
ומסתלק. בעמידה, לרוב בכתב־ידו, הדברים את לעצמו רושם

 לשגריר הודיע הנשיא פורד־דיניץ. בשיחת שקרה מה זהו
 להם־ ארצות־הברית הצעת את תקבל לא ממשלתו שאם ישראל

 תכונס הבא בשלב מבודדת. עצמה את תמצא היא דר־ביניים,
 ובריח- ארצות־הברית היושבי־ראש, שני על-ידי ועידת־ז׳נבה

אמריקאי־ישראלי. מוקדם הסכם ללא המועצות,
 לכדה, כוועידה להופיע תצמיד ישראל :כלומר

 והסוכייטים הערכים פני מול רק לא תעמוד כשהיא
 תוכנית שתייצג אמריקאית מישלחת מול גם אלא

רוג׳רס. תוכנית של חדשה מהדודה :משלה
 כדי שבועיים, של ארכה לשגריר הנשיא נתן השיחה בסוף
אולטימטום. של הרושם את השלים זה פרט להשיב.

1956ל־ חורה
 לשיא הישראלי-אמריקאי העימות הגיע אחד, כמהלך ך, ך*
.1956 מאז ביותר החמור ^

 שהולידה הישראלית־צרפתית־בריטית הקנוניה בעיקבות אז,
ל אולטימטום אייזנהואר דווייט הנשיא הגיש מיבצע־קדש, את

 שעות. 24 תוך ונכנע המסקנה, את הסיק בן־גוריון דויד ישראל.
ישראל. שכבשה השטחים כל את להחזיר החליט כי אז הודיע הוא

 סמכה המיקרים בשני הפרשות. שתי בין רב דימיון קיים
הבחי לפני עומדת שארצות־הברית העובדה על ישראל ממשלת

 על-כן וזקוק מחדש להיבחר רוצה הנשיא וכי לנשיאות, רות
בחשבון. טעתה היא המיקרים בשני ליהודים.

היהו של ולכספים לקולות זקוק אייזנהואר היה לא 1956ב־
לפעול. שרצה כפי פעל והוא מובטחת היתה בחירתו דים.  מובטחת אינה פורד ג׳ראלד של כחירתו־מחדש
 עתה מגלה הוא כף משום דווקא אולם, וכלל. כלל

 הישג לעמו להכיא מוכרח הוא ברזל. של נוקשות
התיכון. כמיזרח שיהיה החליט הוא מרשים. מדיני

 וושינגטון־קאהיר-ריאד, התקרבות על שיתבסס מדיני, הסדר
 במחירים החיוני, הנפט את ולאירופה לארצות־הברית יבטיח

 אדם הוא שהנשיא גם יוכיח הוא החורף. בוא לפני סבירים,
ולנצח. לבצע המסוגל איש עצמו, בזכות מדינאי בעל־החלטה,

 את קיבל הוא ורב־משמעות: מסוכן דבר פורד עשה לכן
 יזכה שלא כך הצידה, הוזז קיסינג׳ר הנרי עצמו. על העניין כל

 של במיקרה שעיר־לעזאזל ישמש ולא הניצחון של בעלי־הדפנה
המיקרים. בשני אחראי, יהיה פורד הנשיא כישלון.

 ארצות־הברית של רצונה לפי לפעול ישראל של סירובה
ארצות־הברית. בנשיא ישירה התגרות איפוא, יהווה,

ה ההצעה קבלת יחידה: כדירה עתה נותרה
חזיתית. התנגשות או אמריקאית,

חויתות שש
 תוצי את הדעת על להעלות אף קשה כזאת, תנגשות ך*

 כלל- לעצמו בן־גוריון קבע לשווא לא הרות־האסון. אותיה 1 ן
מחיר. בכל הדבר את למנוע ברזל:

חזיתות: בארבע לפחות מתנהל המאבק
•! . ה ל כ ל  לחשוב יכול אינו ישראלי שר־אוצר שום כ

ליש נכנס לא האחרונה בשנה בשבץ־לב. להסתכן מבלי כך, על
 בעלי- להיפך, כהשקעות־חוץ. דולרים של אחד מיליון אפילו ראל
 שלהם המטבע-הזר את להוציא זכותם את מימשו אירופיים הון

להתמוטטות. לגרום עלול אמריקאי כלכלי חרם מישראל.
אסון. תהיה צינור־האספקה סתימת ק. נש !•
מ ישראל את לסלק עתה יכולים הערבים ם. ״ ו א •

 האיום הוא זאת המוינע היחידי הכוח עת. בכל האו״ם מוסדות
 גירוש צפוי כזו, אמריקאית תמיכה בהיעדר הנגדי. האמריקאי

יכו אמריקאי, וטו בהיעדר וממוסדותיו. האו״ם מעצרת ישראל
במועצת־הביטחון. אנטי-ישראלית החלטה כל להתקבל לה

נ •  ישראל תוזמן לדיניץ, עצמו פורד שאמר כפי ה. כ ז'
 שיכלול הסדר-כולל למען בה תפעל כשארצות-הברית לז׳נבה,

 בצורה פלסטינית, מדינה והקמת 1967 ביוני 4ד,- לגבולות חזרה
לוועידה. אש״ף הזמנת תיתכן אחרת. או זו

 ארצות־ה־ יהדות ביותר: החמורה חמישית, חזית גם יש
 פורד, עם שיחותיו בתום הבית־הלבן מן רבין יצא כאשר ברית.
 בצורה נרמז לרבץ אמריקה. יהודי של בכיר נציג לשם הוזמן

אמ יהדות על הנשיא לחץ כי פנים, לשתי משתמעת שאינה
הנשיא. על אמריקה יהודי מלחץ חזק יותר להיות עשוי ריקה

ממ כידי נשק כה עד ששימש היהודי, המימסד
 ״לובי״ הקמת נגדה. נשק לחפיד עלול ישראל, שלת

 לפגישה ראשיו והזמנת כוושינגטון, ערכי-אמריקאי
כיוון. כאותו רומזות פורד, הנשיא עם הפגנתית
 כי בפומבי שייאמר לאפשרות מאוד עתה רגישים היהודים

 בשעה ועמם, ממשלתם נגד זרה, מדינה של סוכנים משמשים הם
 הדבר הערבי. הנפט בגלל כלכלי משבר מאיים אמריקה שעל
יש ממשלת חסרת־תקדים. אנטישמיות של לגל לגרום עלול
אמריקה. מיהודי אס־אדאס קריאות קיבלה כבר ראל

בפעם האחרונים בימים דובר שעליה שישית, חזית גם יש

 המייועד האמריקאי השגריר ישראל. של בהיסטוריה הראשונה
 ישראליים״, ל״סנאטורים לפנות יכול שהוא בחו״ל אמר לישראל

אמריקאיים. לסנאטורים לפנות יכול שדיניץ כשם
האמריק כציבור פועלת ישראל שממשלת כשם

 לפעול ארצות־הכרית יכולה פורד, של הקו נגד אי
עצמה. ישראל כתוככי

המלכודת בתור
? זה למצב־ביש רבין יצחק נכנס יך

 ישראלי בעידוד להסדר־ביניים, המשא־ומתן החל כשאר
 בר־דעת לכל ברור היה בוושינגטון, אלון יגאל ביקור ואחרי

 ולא ירצה לא סאדאת שהנשיא מצריים, תנאי־מינימום יש כי
 המיתלה אבו־רודייס, איזור כל החזרת :עיקרם מהם. לזוז יוכל

\ לזמן־מה. המילחמה דחיית תמורת והגידי,
 היא אלה. תנאים לקבל ישראל סירבה המשא־והמתן במהלך

 ה־ היחסים בגלל לעשותם, יכולה אינה שמצריים דברים דרשה
 לבעייה פיתרון שהובטח מבלי מצרית, ״אי־לוחמה״ בינערביים:

בערבים. כבגידה מתפרשת שהיתר. כך והפלסטינית, הסורית והנחי קיסיגג׳ר, שליחות את ישראל פוצצה כף
כ וקיסינג׳ר פורד שד היוקרה על נוראה מכה תה
כווייאט-נאם. ההתמוטטות של כיותר הגרוע רגע

 שאל בישראל בר־דעת וכל מראש, בלתי־נמנע היה זה כל
 כש- הזה, המישחק לכל בכלל רבץ נכנס מה לשם עצמו: את

ומסוכנת? שלילית כה תוצאה מראש מובטחת היתר,
 של חומרתה בהערכת טעה רבץ היחידה: הסבירה התשובה

השיחות. את למשוך שיוכל וקיווה האמריקאית, התגובה לה קשה זה, מישגה להכין היה אפשר אם גם
 עצמה מלכודת לאותה כשנית רכין נכנס מדוע כין
יותר. עוד ומסוכן גבוה כמישור והפעם —

 נטל עצמו שפורד לדעת ונוכח בוושינגטון, ביקר עצמו רבץ
קודם. כמו נשאר הכל אך המישחק. ניהול את לידיו

 שוב דרש הוא במאומה. השתנו לא המצרי הנשיא תנאי
 שלוש למשך המילחמה דחיית תמורת האמור, השטח מכל נסיגה
 ועל ובפלסטינים, בסוריה בגידה של טענה למנוע כדי שנים.

 אל־ אנוואר היתנה ובעיראק, בלוב נגדו הגוברת ההסתה רקע
 סבירה ב״התקדמות אחת שנה אחרי זו דחייה הארכת סאדאת
ולפלסטינים. לסורים כלשהו פרס במתן כלומר שלום״, לקראת

 רבין יצחק פירסם הזה המשא־והמתן של ביותר העדין ברגע
 הערביים, למנהיגים ובעיקר — לעולם הודיע בו במעריב, ראיון

 יכיר לא לעולם כי — מישראל רחש לכל כרוייה היתד, שאוזנם
והרצועה. הגדה על יוותר ולא בפלסטינים

מוח״ לסירוב משולות ישראל ממשלת הצעות היו זה, במצב
וסי והגידי, המיתלה של המיזרחי בצד להחזיק התעקשותה לט.

לאמ נראו אבדרודייס, איזור כל את למצריים למסור רובה
חסרות־שחר. בהתחכמויות ריקאים

ח!: לתור צעדה מו והרבינים קיסינגיד מ
 לגלגל כדי זמן, להרוויח רכין כיקש הפעם גס

האמריק מערכת-הכחירות להתחלת עד הכדור את
זו. לתיקווה קץ שם פורד של האולטימטום אית,

 במצב גם המעברים, את למצרים למסור הברירה: נותרה
 יהיה לא אס שנתיים־שלוש, תוך המילחמה חידוש ייתכן שבו

אמריקה. עם חזיתי לעימות להיכנס או — הסורי בגבול הסדר
 יודע פיקח זה: הוא פיקח ובין חכם בין ההבדל כי נאמר

מלכתחילה. לתוכה נכנס היה לא שחכם ממלכודת, לצאת
 לעצמו, שטמן המלכודת מן רבין יצחק ייצא איד
ל מוכן שהיה מבלי ההסדר-החלקי דרך על כשעלה

הדרוש? המחיר את שלם
 עימות למניעת המלכודת, מן ליציאה אחת דרך רק נותרה

 תוכנית־ פירסום לישראל: היוזמה ולהחזרת ארצות־הברית, עם
הערבי. לעולם ישירה ופנייה כולל, לשלום ישראלית שלום

 ששורטטה מזו מאוד שונה להיות תצטרך כזאת תוכנית-שלום
לכך. מסוגל אינו הוא בילבד. שבועיים לפני רבץ על־ידי

האקטוא האכזרית הברירה נשארה משופ-בך
להי או אמריקאית, להצעה כל לעיני להיכנע : לית
המדינה. קום מאז כיותר המסובנת להרפתקה כנס

1974 הזה העולם


