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 ■הוא אכל כסדר. שסאדאת לרגע ״נניח

 יסו?., אד ימות שמחר ייתכן שלו. הבטחות על
ש/ הקאפריסה פרי אינו אל־סאדאת של ההיסטורי המסע

 , העם של מצב־הרוח על־ידי נדחף סאדאת כי ספק אץ
 נ,, אל־סאדאת יוחלף אם תיעלם, לא זו כמיהה נפשו. ממעמקי
המצרי. הציבור של הפסיכולגיים הנתונים לאותם עצמו את להתאים

 ברירה, בלית לעבור, המצרי העם עלול השלום, יקום א ל שאם נכון
 מע, ישראל את שירחיק שלום, יושג אם כזה חשש של שמץ אין אך מילחמתי.

הפלסטינית. הבעייה את איכשהו ושיפתור מצריים

חיונית רפיח ..פיתחת •
המדינה.״ של הביטחונית התפיסה מן חלק הם בפיתחה ״היישוכים

יער. ולא דובים לא
 היא ההנחה לביטחון. מוסיפים היישובים כי המאמין אחד רציני קצין אף במדינה אין
צה״ל. נוסף^על עומס יטילו שהיישובים הפוכה:

 המבקש כדמגוג אלא כאלוף, דיבר לא הנ״ל, הנוסחה את שהמציא שרון, אריק
הרות. של הקיצוני הקנאי האגף מנהיג של במעמד לזכות

 ובין בסיני המצרי הצבא בין חייץ להוות — זו התנחלות של המקורי היעד
 דרוש ואינו מילחמה, בעיתות רציני אינו — ברצועת־עזה הערבית האוכלוסיה

שלום. בעיתות
 חתימת אחרי גם אדמתם על יישארו אלה יישובים כי המצרים הסכימו אילו גם

 להתגרויות, לא־אכזב מקור יהוו הם כי לחסלם, צריכה ישראל היתה חוזה־שלום,
שיושג. שלום כל ויסכנו בעתיד, ולהתמרמרות לסיכסוכים

שוחו־שלום״ ..בגין •
•טוחרי־טלום.״ כמדינאי בגין, מנחם על ההלל את גמרו ״גדולי!העולם

 בגין מנחם את ולקלס להלל שכדאי בשעתו, ביניהם, הסכימו העולם גדולי
 אותו ישכנע אכן בינלאומיים שבחים של זה מטר כי תיקווה מתוך כאיש־השלום,

זה. תפקיד עצמו על לקבל
 הנכונה הדרך שזוהי בינלאומיים ידידים על־ידי שוכנע אל־סאדאת אנוואר גם
וחנופה. קילוס דברי עליו העריף כן ועל בגין, במנחם לטיפול

 נערה רק נערה. באוזני חסר־סבלנות מחזר שלוחש לדברים דומים אלה שבחים
ברצינות. כאלה למחמאות תתייחס מאד מטופשת
י בגין על גדולי־העולם אמרו מה חשוב לא נ פ  ליה- האמיתי יחסו שנתגלה ל

י שאמרו מה אלא מת־סאדאת, ר ח כן. א

>•••
באו־-שבזג ניוהעיר טרוןהתיא

אנדורה
ן רו י דו ר ו נ דרי ת אנ  מסננע נ

 מנס סל נ״אנדורה" ומזעזע
ס, באקטו טזנה מחזה פרי
מחודסת. אליה

״הארץ" ־ אוהד מינאל

 חיפה העירוני בתיאטרון
 6.2 ב׳ יום ,5.2 א׳ יום
מעלות 12.2 א׳ יום
אתא קריית 13.2 ב׳ יום

 כפר־סבא התרבות בהיכל
 23.2 ה׳ יום ,22.2 ד׳ יום

 26.2 א׳ יום ,25.2 מוצ״ש
 פרדס־חנה 5.3 א׳ יום
 7.3 ג׳ יום ,6.3 ב׳ יום

 חיים קריית ,11.3 מוצ״ש
 חיים קריית ,12.3 א׳ יום
 חרוד עין ,13.3 ב׳ יום
חיים גבעת ,14.3 ,ג יום
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 בלעדית הפצה
סטימצקי

בשבחים״ זנתה .■תומית־השרום •
כגין.״ של תוכנית־השלום את שיכהו גם העולם גדולי ״אותם

השלום״. ״תוכנית על גם חל הנ״ל כל
 לדיון ״ראוייה קדימה״... ״צעד (״קונסטרוקטיווית״... התשבחות מן גדול חלק
 של או לאורחו, דיפלומטי מארח של מקובלים דיברי־נימוסים אלא אינן רציני״)

 דבר התחכמות, אלא אינה התוכנית לטיב כהוכחה הבאתם למארחו. דיפלומטי אורח
דיפלומטיים. בנימוסים ייעשה שלא

 ה״אוטו־ משמעות את הבין שלא מי מאי־הבנה. נבעו התישבחות של אחר חלק
 בגין. מתכוון למה תפס לא פשוט תנועת־ז׳בוטינסקי, של באוצר־הרעיונות נומיה״

פלס מדינה ולהקמת עצמית להגדרה בכיוון קדימה, צעד אכן זהו כי סברו רבים זרים
 עצמם את הישלו תנועת־השלום, של מנהיגים וביניהם רבים, ישראלים גם טינית.
צורה. באותה

מתקבלת״ ישראל ״עמדת •
העובדה  מוכיחה כמשא־ומתן ממשיכים והמצרים שהאמריקאים ̂,

• דעתם.״ על מתקבלת ישראל שעמדת
מתה. הגדולה שהתיקווה לעמים לגלות אי־הרצון מילבד דבר, מוכיחה לא היא
 מרחיקות- מסקנות להסיק עליו יהיה נכשלה, יוזמתו כי אל-סאדאת יודה אם

 מילחמה להכנת לעבור או צדקו, הערבי בעולם אויביו כי לקבוע להתפטר, לכת:
 חלק השיג כאילו פנים להעמיד נאלץ הוא לכן בזה. חפץ הוא אין שעה, לפי חדשה.

יוזמתו. נמשכת וכאילו שרצה, ממה
 והפכה התחומים, בכל נכשלה ממשלתו דומה. במצב־ביש נמצא קארטר ג׳ימי

 במיז- נוסף חרוץ בכישלון להודות יכול הוא אין לבדיחות. נושא בארצות־הברית עתה
 פנים להעמיד לו כדאי לכן ישראל. על לחצים להפעיל מסוגל הוא אין רח־התיכון.

בהצלחה. פועלת שלו הדיפלומטיה כאילו
מוצלח. מסע־שלום בהמשך משתתף הוא כאילו פנים להעמיד כדאי בוודאי לבגין
 שייקרא חסר־ערך, מיסמך בחיבור האמריקאית הדיפלומטיה עוסקת זה ברגע

מעורפלות. בנוסחות הצדדים בין היסודית אי־ההסכמה את ושיטייח כוונות״, ״הצהרת
 מעין דבר, של בסופו יולידו, אלה שמאמצים היא ביותר האופטימית ההערכה
סיני. מרבית את ישראל תחזיר זה הסדר תמורת קודמיו. כמו רופף נוסף, הסדר־ביניים

לטובתנו נוער ״הזמן •
להפסיד.״ מה לנד אין לטובתנו. פועל ״הזמן

 לחזור הדברים יכולים יהמת־םאדאת, כישלון אחרי כי להניח היא חמורה טעות
לקדמותם.

 וכי טעה, סאדאת כי כולו הערבי ובעולם במצריים הצעיר הדור יסיק אם
מרחיקות־לכת. תוצאות לדבר יהיו משמעותי, דבר שום הולידה לא שלו ההעזה

 ביוזמה אולי להתחמם, עלול המצב מילחמתית. התפתחות להיות יכולה אחת תוצאה
 להחליט גם יכולה היא חדשה. לקלחת בלית־ברירה להיגרר עלולה ומצריים סורית,

 מעמדה את לעצמה להחזיר וכדי המעצמות על לחץ להפעיל כדי מרצונה, כך על
הערבי. בעולם

אח ובמקומות בסעודיה במצריים, התסיסה שתתגבר היא יותר עוד חמורה סכנה
 תעמוד זה במיקרה זה. אחר בזה יפלו הפרדאמריקאיים, המתונים, המישטרים וכי רים,

ומילחמתי. רדיקאלי תוסס, חדש, מרחב מול שנים, כמה אחרי ישראל,
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