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״וחדיס
*  הטלווי- אקרן מעל שנשקף! מראה ך

פאתטי. כימעט !היד! זיר■ 1 י
 במ״שרד קטן לישולחדכתייבה מסביב

 ארבעה התכנסו בירושלים ראש־הממשלד,
 את להבין עליהם הוטל טובים. יהודים
 !נייידות־עבודה לגבש ׳מחגה־דויד, פגישת

אלטרנ הצעות לה להציע הממשלה, עבור
טיביות.

 וחצי שבועיים לראשונה התכנס הצוות
ההיסטורית. הפגישה ׳לפני

 קרוב יוכרע, פגישה כאותה
 או לשלום דורגו פגי אם לוודאי,

 לא (או שיתרחש מה למילתמה.
 נשיא של כמחנה־הנופש יתרחש)

 המיכשול את יסיר ארצות־הכרית
ה את יפתח או — לשלום כדרך
ודמעות. דם של נהרות לפני סכר

 ה־ את מכינים טובים יהודים .ארבעה
מייפגש.

י הם מי

 הוא הטובים היהודים מארכעת חד ^
*  גבאי. מאיר מישרד־המישפטים, מנכ״ל י
 היה לא !אחרת מצויץ, מישיפטן ׳בוודאי הוא

 שידוע, כמה עד יאך זה. רם למעמדי מגיע
אפסית. היא ערביים בעניינים מומחיותו

 ה־ היועץ הוא בצוות השני המ״שפטן
 אין דהן. ׳מאיר מישרד־החוץ, של מישפטי

ה המישפטיות, לבעיות מומחה !שהוא ספק
 עד הוא, יגם בינלאומיים. ביחסים כרוכות

 העולם בענייני גמור הדיוט שידוע, כמה׳
 נ־ בקאהיר. לפחות, היה, הוא אך הערבי.

 נפת־ !בטרם שמתה הכושלת, ווע״דת־קיאהיר
המישלחת. של המישפטי כיועץ כיהן הה,

 שכיהן האיש הוא בצוות השלישי החבר
 בן־אלישר אליהו מ״שלהת. יאותה כראש
 יש ב״מיוסד״. רבות ישנים במשך ׳שירת
 הצד עם □מגע בא ׳שכאיש־המוסד להגיח
 כימה עד אך הערבית. הבעייה של האפל

 ועידת־ אחרי ילה. מומחה הוא !אין שידוע,
 אמר, ובאדיבות, בטאקט ינהג ישבה קיאהיר,

 את .1שיג בבירת־ימצריים כי בגילוי־לב,
 מבק־ העריבים כל כי האמין כה עד דעתו.

 השתכנע בקאהיר ישראל. את להשמיד ישים
זה. מכליל חורגים המצרים כי

 לציון הראוייה התקדמות זוהי
 למומחיות עד מכאן אך ולשכה.

דכ. ׳המרחק הערכי כענייני!העולם
 כקצין־ בקאהיר• היד, הצוות מרכז גם
 אברהם האלוף הייה בצה״ל, ותיק מטה

 לבעיית תמיד מקורב טמיר (״:אברשה״)
ה להיבט הייתה הקיירבה אך יישראל־ערב•

 ה־ אית להכין איך — הבעייה שיל צבאי
 ריאה הוא מי. ונגד היכן הבאה, מיילחמה

הרוסה. לכוונת מבעד הערבי העולם את
ה את להכין כדי ככך די האם

ז שלום

להת כלשהו סיכוי להם ישיש רעיונות מיע
השיני. הצד דעת על קבל

 יהודים ארכעה זאת ייעשו האם
7 שכועיים כמשך ?גלה, מוכים

* ה את לשעמם עומד שאני וששני ן
ב זה ׳שבועון שיל הוותיקים קוראים י י

 פעמים אותם כתיבתי כי הבאים, דברי
כן. ליפני רבות

לכן״. ״מיטכ״ל :הנושא
 מעיל זה ׳רעייון העליתי 1953 בנובמבר

 ד״ר עם שיחה ואחרי הזו/ העולם עמודי
הציו ההסתדרות ׳נשיאי אז גיולדמן, ניחום
ההיס הימיבצע את אז סיים גולדמן נית.
 היישראלי־גרמני השילום כריתת שיל טורי

 דיעוית השמיע הוא השילומים״). (״הסכם
ישראיל-ערב. בעיית יעל סבירות

 לא מדוע רעיון: עליה כמוהי
 אותו לצרה זה, מנוסה איש לקחת

 להשגת האחראי כשר לממשלה
של צוות לצידו להעמיד השלום,

רנו: השלום. דו
 המרכזי התפקיד מוטל עתה, כמו אז,

׳ומדולד מיסכינה קטנטנה, מחלקה על הזה
 ברגע 'שגם מחלקיה — במישרד־החיוץ לת
 אותה לשתף יאייש׳ ידיעת על ייעלה לא זה

ה שיל ׳והביון המודיעין זרועות בדיונים.
 — יותר הרבה ׳רציניים גופים הם מדינה

 בעיסקי תפקידם, מטבע עסוקים, אילה יאך
השלום. בהשגת לא זמיליחימה, ביטח׳ון

למ מתאים אינו מישרד־החוץ
לכך. התאים לא ומעולם זו, שימה

 ב־ הישנה, ימיות ■בכל העסוק, מיישרד זהו
 ביירות ׳בעשרות בערבים. מדיינית לוחמה
 מייש־ נציגי עסוקים היאו״ם, ובמרכז בעולם

משי הם שיערה מייליחמה בהשבת זה רד
 בגאומי־ישיט־ ערביים נאיהמי-׳שיטנה על בים
 של מבויל מפרסמים הם ישראליים. ניר.

 על לעניות כדי רוויי-ישיניאה, דברי־בלע
הערבים. שיל נוטפיההיארס דיברי־בלע מבול

 מאד השום תפקיד שזיהו יתכן
אך ככך). לפקפק ניתן כי (אם

קאהיר ב״מנה־האוס״, ורוזן בן־אלישר טמיר,

 האיזורים יאחד הוא ׳הערבי עולם ף*
 פני יעל ביותר והמסובכים המורכבים 1 נ

 ספרים אילף לקרוא יאפשר כ׳דור־היארץ.
 שמוכיחים כפי — דיבר ביו להבין ולא עליו,
 ואליופי־מיל'. ׳פרופסורים וכמה כימה היטב

 עם ונפגש הספרים, יכיל את שקרא ימי גם
ו ערבית ׳אדמה יעל ושהה ׳אישים, מאיות

 הוא גם — רפות שנים זיו לבעיה הקדיש
מושלמת. ׳למומחיות יטען לא

 העולם של בלתי-נפרד יחלק היא מצריים
 ובעתיד, בעבר מצעדיה, צעד כיל הערבי.
 סוריה עם יחסיה ׳מסבך בהכרח מושפע

ה וכל וסודו, לוב ואש״ף, ירדן וסעודיה,
 מסורותיה בעיותיה, מיסבך וכמובן ישאר.

עצמה. מצריים של ותסביכיה
שאי משהו למצריים להציע כדי

 דרושה מוחלט, טיימטום כגדר נו
נפ — כעיות עשרות של ׳הכנה
 ותרבו־ כלכליות ומעשיות, שיות
וצבאיות. הכרתיות תיות,
 על־ הנראים זרמים יש הזה הים בתוך

 המים, לפני !שמתחת זרמים המים, פני
 לנח- ירק שניתן במצולות, ׳נסתרים וזרמים

׳האינטואיציה. ׳בדרך שם
 רוצים יאם בחשבון להילקח ציריך זה בל
 אשר (תהיה כלשה־ סבירה ׳מדייניות לגבש

ליד,ש־ מביירות, אלטרנטיבות להכין תהייה),

 ככעיית לטפל עליו ולהטיל מומחים
7 מתמדת בצורה ישראל־ערב

 לפני שבוע בדיוק שנים, ׳שלוש כעבור
 הרעיון אותו את ׳פירטתי מילחמת־סיני,

 לטבוע נועדה המאמר סותרת זה. ׳במדור
ילבן״. ״מטב״ל :יחדש מושג כאו אצלנו שעוסקים אז טענתי

 ה- בהכנת ומיקצועי שיטתי פן
 מטכ״ל קיים כך ולשם מילחמה,

 רוצים אם חאקי. הלובש צה״ל,
 גם להקים יש השלום, את. להבין
לכן.״ ״מטכ״ל מטכ״ל, זה לצורך

 ה־ מכל מומחים זה בגוף לרכז הצעתי
 מזרחנים :כזה במאמץ הקישורים ׳שטיחים

 ׳ואנשי־יביטחון, דיפלומטים ופסיכולוגים,
ולהיס לדת ׳מומחים ׳וכלכלנים, סוציולוגים

׳ועוד. !ועוד טוריה,
 הפנית את להטיל הצעתי זה צווית על

 את מיבצע-ישליום, לכל הדרוש חיומר־הירקע
 את כאלה, מיבצעים של וייזומם תיכנונם

 ערביים ׳גורמים עם הסודיים היחסים ניהול
 ה־ האלטרנטיבות גיבוש את הסיוגים, מכל

השלום. יעניין לקידום השונות ׳מדיניות
 זה צוות שיכראש לי כרור הייה
 כעל,מעמד מיוחד, שר לעמוד ציריך
ה שאינטרס כדי בממשלה, חזק

ממ דיון ככל מיוצג יהיה שלום
 כקבלת מרכזי מרכיב ויהווה שלתי,

החלטה. כל
■1

 מדינת־ישראל הקדישה עתה, כמו ז, ^
 מעשירית פחות (כן, 0.1סמר־/ פחות 8\

 הקשורות הפעולות ׳לכל יאחד!) אחוז של
ב מדינת־ישראל של המרכזי היעד ׳להשגת

 מסוגל היה לא ישראל ממשלת
מיקצועי. כאופן כו לטפל
 לא ודבר — חודשים עשרה עברו מ׳אז

ה בגין, מניחם של האילתיורים השתנה.
 האינטואיציה דיין, מישר, ישל התחכמויות

 יכולים אינם אלה כל — וייצמן עזר ׳שיל
ורצופה. מיקצועית לעפודה תחליף לשמש

 בהד- מדינת־ישראל עסקה אילו
 כפי בכיבוי■,אש או כרת־נברנים

 יהיו כהשגת-השלום, עוסקת שהיא
 כשנתנו, אותנו אוכלים העכברים

כאש. עולים היו שבתינו כשעה
1!

 מנגנון כי לי ברור נאיכי. ינני
 יכוילים אינם מיקצזעיית ועיבודה יעיל

נבונה. למדיניות ׳תחליף לשמש
 המינד מחליטה אם שלא. ׳כוודאי

 ומעלה• ימית את להעדיף שליה
 גוף שום השלום, פני על אדומים
ל נגיע יועיל. לא ומבצע מייעץ
 (אחרי כבכור שם ונמות מצדה

כברוקלין). יתנחלו שהפטריוטים
 תהיה ביותר הגרועה המדיניות גם אך
 מסוכנת, פחות קצת גרועה, פחות קצת

מורכ ׳תהיה והמבצעת המייעצת הזרוע אם
ש וידע, ׳תחושה ׳בעלי נבונים, מאנשים בת

הערבי. העולם את יכינו
ה והשר בזה, שגוף וחומר קל
 על להשפיע יוכלו בראשו, עומד

 ולהתריע, להזהיר רכות, החלטות
 להטות אף ואולי ולשכנע, להמליץ

מסויימים. כמצבים הכף את
המכ ברובה מורכבת, ישראל ממשלת

 ב־ שמוימחי׳ותם ב׳, סוג מפוליטיקאים ריע,
 בכל למומחיותם דומה ׳ערביים עניינים

 י י׳ש אם גם אפסית. הוא — אחר שטח
 שאינם טוב, רצון בעלי אנשים ביניהם

 היכולת להם חסרה וציניקאים, כדאיניקים
 כל ולא המתרחש, את להבין המינימלית

משלהם. דיעה לעצמם לגבש שכן
 על שהונחו הניירות מן כמה ראיתי
 כהכנה הקודמות, הממשלות ישל שולחנן
 ישר־ יחסי על גורליים ממשלתיים לדיונים

 שגה סטודנטים של ברמה היו הם אל־ערב.
 להאמין קשה ביותר. הטיוב במיקרה — יא׳
 הנוכחית, בימימישלה יותר טוב המצב כי

 הניצהי, החובבן דיין, מישר, אחראי ישבה
זה. נושא על  שלושה הצורך, נתעורר וכך

להז קמפ-דייוווד, לפני שבועות
 !היהודים ארבעת אותם את עיק

 וב• בחיפזון להבין, כדי הטובים
״ניירות־עבודה״. אילתור,

 בעליו את מכשיר הוא אין כוודאי
 מיבצעי״ תיכנון של לתפקידים

!מגעי־שלום. וקיום שלום
 אגשים אליו מושך ממשלתי מיישרד כל

 להבחין קל ולתפקידו. !לרוחו המיתיאימים
 ובין מישרד־החוץ של הטיפוסי הפקיד בין

 הם אלה למשל. ,במישדדש־,ביטחון עמייתו
מישרד־ימרחם, (או מישריד־שלוםשונים. טיפוסים ישני
 זקוק ערכיים) לעניינים מישרד או

 ליצור כדי לגמרי. אחר לטיפוס
 מנהיגות, חזון, דרושים כזה צוות
וזמן. — מיקצועית גישה

 בשבו־ המצב את כמובן, לשנות, ין ^
 לאחר־ :יגידו וירואי־השחיותת עיים. 1\

 היותר לכל חשוב. יהיה לא כבר זד, מכן
לקברנים. רק נזדקק
 הירהורים מעלינו לדחות נשתדל אם אך

 של הנסייון מן המסקנה הרי אילה, קודרים
האח והשבוע האחרונים, החודשים עשרת

לפ לתקן יש ומעשית: פשוטה הייא רון,
השנים. 30 מחדל את במאוחר, עכשיו, חות

ממ מישרד עכשיו להקים יש
והכילעדי האחד שתפקידו שלתי,

 ישראל-ערב, ביחסי ׳הטיפול יהייה
העל כמאמץ הקשור כל זה ויביבלל

השלום. לכינון יון

 לא שיעממיתי השנים 25 מרוצת ן*
מת בהטפה הזה העולם קוראי את רק *■*

פע אותו השמעתי זח. רעיון להגשמת מדת
 ניסיתי פרטיות בשיחות בכנסת. רבות מים

 ועד אשכול מלוי — ראשי־ממשלות לשכנע
ב אחרים אישים ׳והרבה — רביו יצחק

העניין. חשיבות
ז מדוע התגשם. לא הרעיון
 לא 1977 !נובמבר עד כי יגידו טובי־הלב

 שיש אח׳ת יושראליית ממשלה יאף האמינה
 נראה ולכן השלום, להשגת כלשהו סיכוי

 רעי-הלב גרידא. ׳אקדמי כעניין התפקיד
 הייתה לא ישראלית ממשלה שום יכי יגידו

 כן ועל בשלום, באמת מעוניינת מעולם
 שכדאי מעשית, משימה בהשגתו ראתה לא

ומשאבים. מחשבה לד, להקדיש
 .1077 נובמכר כא :פך או פך

 לירושלים. הגיע אל־סאדאת אנוויאר
 מדיני נושא לפתע, הפך, השלום

כ גוף שום אך ומעשי. אקטואלי

המומ מיטב יאת זה במיישרד לרכז יש
 פעולה ישל ההיבטים ׳בכל לטיפול חים

 הפסייכולו־ ,׳והמעשיים התיאורטיים — זו
׳והפוליטיים. גייס

 להעלות יכול אני פעמיים, לחשוב (מבלי
 ממשלתיים, מישרדים חצי־תריסר בדעתי

 הדבר דרוש אם ברגע- לחסלם שאפשר
הדרושים.) המשאבים את להשיג כדי

 בעל שיר להעמיד יש זה מיישירד בראש
 להקדיש ׳ומסוגל מובן שיהיה מרכזי, מעמד

 של זיו מרכזית למשימה !ומוחו לביו את
הלאומי. עתידנו
 הנוכחית בממשלה בי ספק לי אין

 עזר :זה לתפקיד איחד מועמד יש
 צמח באילו האחרונה כשנה וייצמן.
אי שעדיין זה, תפקיד לתוך מאליו

קיים. נו

 איני נאיבי. אינני :שום אומר ני ^
*  הזאת הממשלה יקום. ׳שהדבר מאמין י

לכך. ׳מסוגלת אינה
 להעלות השום לפעמים אך

ה על חדש אור להטיל כדי הצעה,
לתקן. נועדה היא שאותו מצב,

י י א י י י י י ו י י ב ג ^ י י ־ ו י ו ג ^


