
במדינה
העם

ת בגול או תחלו
 שחלם לחלום פשר יש

 ?א אך בשנתו; דיין
בהקיץ חו?ם שהוא ?אותם

 בניסיון השבוע עסקה כולה המדינה
 שר־החוץ שחלם לחלום פתרון למצוא

 אחדים. חודשים לפני דיין, משה לשעבר,
 חולה הוא כי לו שנודע בעת זה היה

 אחרי שפירסם בזכרונות הסרטן. במחלת
 דייו סיפר בו. שבוצע מהניתוח שהתאושש

:החלום על
 משתדל במעלה־הר, צועד אני ״בחלומי

 אחרי, שרודף ממשהו ולהימלט להתרחק
אני שם, ההר, ראש אל להגיע ושואף

דיין מתפטר
החלומות בעל משה

 ותשוש. יגע אני מיבטחי. את אמצא יודע,
 וצועד, ממשיך אני אבל עלי, קשה ההליכה

 הפוגה. ללא ההר צלע על ומטפס עולה
 וכן לי, ידועה הולך אני בה אשר הדרך

 עולה אני :אליו להגיע שעלי המקום
 המתנשאת נהלל, של בית־הקברות לגבעת
 חיפה־ לכביש מעבר מהכפר, צפונית

נצרת...״
 שעבר. בשבוע שערך עיתונאים במסיבת

 משה התבקש מכהונתו, פרישתו אחרי
 להסביר אילון עמוס העיתונאי על־ידי דיין
 ״החלום :דיין משה אמר החלום. פשר את
 ובעיק־ הפיסית לעייפות ביטוי לתת בא

 מערה, לאותה בא אני שהנה המתח, בותיה
 התת־ העליונה השאיפה שהיתר! לרגיעה,
 שעות 16 עבדתי שבמציאות שעה הכרתית

 דימו־ לתת רציתי הנשימה... קוצר עד
 הדבר הניתוח. ערב הפיסי למצבי ספרותי

העל השאיפה שבו בחלום, ביטוי לידי בא
למנוחה.״ להגיע היתה יונה

 בוודאי יכלו חלומות ופותרי פסיכולוגים
 לחלום אחרים ופתרונות פירושים למצוא
מחזי שהם התיאוריות פי על דיין, שחלם

אינטלק שעשוע זה היה אולם בהן. קים
 היה משמעותי יותר הרבה בלבד. טואלי
 שהוא החלום דיין, משה שחלם אחר חלום
 חולם הוא כי לדעת מבלי בהקיץ חלם

אותו.
הסב למרות חדומות. במו תוכניות

 דיין הצליח לא ונשנים, החוזרים ריו
 לציבור, ולא לאמצעי־התיקשורת להבהיר

 מתפקידו. לפרישתו שהביאו הסיבות את
המעור וההסברים שלו הסתומים הרמזים

תש תמורת במאמרים חזר שעליהם פלים
 שבעיתוני לחשובים שמכר וראיונות לום

 לידי הגיע שהוא בטענה הסתכמו העולם,
 ושרי בגין מנחם של הסופי שהיעד מסקנה

 השטחים סיפוח הוא בממשלה המפד״ל
כיוון לישראל. בגדה־המערבית המוחזקים

 ער ?>שן0וו3 שימות נעיד מ שו־החקואות
[ים1אימחמג!ש עדיה ״להגן״ כדי הממשלה

בשביסח
✓דח״ס ׳־

 לקבל מוכן אינו לדבריו, דיין, שמשה
 לפרוש העדיף הוא כפתרון, זה חזון

מהממשלה.
 את להסביר דיין ניסה לכך במקביל

להו עשויה שלדעתו שלו, השקפת־העולם
 ״לא השטחים. תושבי עם לשלום ביל

הס הוא פלסטינית,״ מדינה לקום צריכה
 צריך ״לא כי טען שני מצד אך ביר,

 תושבי על הישראלית הריבונות את לכפות
 ההתנחלות בהמשך דוגל הוא השטחים״.

פר קרקעות להפקיע מבלי אבל בשטחים,
 הצבאי המימשל הסגת בעד הוא טיים.

 וכהנה כהנה ועוד אזרחי במימשל והחלפתו
 מיש- אחיזה כל חסרי מבולבלים, רעיונות

במציאות. הגיונית או פטית
 לקיים ניתן כי דיין משה מאמין אם
 המשך תוך הפלסטינים עם משותפים חיים

 להקים בזכותם להכיר ומבלי ההתנחלות
 והמערה הגבעה חלום הרי משלהם, מדינה

 חולם. שהוא היחידי החלום אינו שלו
 נופל אינו המדיניות שבתוכניותיו ההיגיון

חולם. שהוא שבחלומות מזה

ת יעו ד
ל ״,א שמה1 מ־פדצת ש ה71ת

 כפטרון מופיע ״הרמטכ״ל
 טוען רוצחים!״ 7ש
,לייבוגיץ ישעיהו הפרופסור

 היכול ישראל במדינת אדם יש אם
שמת מה כל על מראש התריע כי לטעון,

 הפרופסור זה הרי במדינה, כיום חולל
 ששת מילחמת מאז .,לייבוביץ ישעיהו
 בן (לביו־כימיה) הפרופסור מזהיר הימים

הכי של החמורות ההשלכות מפני ,76ה־
 על ערבים וחצי במיליון והשליטה בוש

הישראלית. החברה
 עידון, לחנוך לאחרונה שהעניק בראיון

מהאי לכמה לייבוביץ׳ הפרופסור מתייחס
האחרונים. רועים

ש לשאלות בתשובה הפרופסור, אמר
:עירון לו הציג

 ארץ על עם של זכות על ״הדיבורים
 על זכות שום אין עם לשום שטות. הם

 העם של זכותו מה יודע מי ארץ. שום
 עמים יש וודאי, אבל ? שוודיה על השוודי

ארצם. היא מסויימת לכך_שארץ שמודעים
 הקטיאסטרופאלי כלכלית״המצב ״מבחינה

 כשהביטחון האחרונות, בשנים בעיקר בא
 השקעני אנחנו לי, שהוגד כפי הכל. בולע

מיל 10ל־ קרוב השנים, 12 באותן בסיני,
 בחרפה. משם שנסולק כדי דולאר, יארד
 250ב" לעשות היה אפשר מה לך תאר

 לשם הכנסנו זה במקום ! ? לירות מיליארד
ער שם שיעבידו מקצועיים, מתיישבים

 עד מאילת החוף לאורך והקמנו בים,
 כמרכזי שישמשו יישובים, שארם־א־שייך

 עלתה וכמה בינלאומיים. וזימה זנות
תי לא והרי !מיליארדים ? קריית־ארבע

יהודית. פרסה אף שם שאר
 ארץ־ישראל שקרוייה מפלצת ״אותה
 היהודי, העם מדינת אינה בכלל השלמה

 תחת רודזיה־זימבבואה מעין היא אלא
הינת היא התוצאה היהודי. העם שלטון

 היהודי.״ מהעם קות
 לשלוט רוצה העם שרוב חושב ״אני

 מפני הפלסטיניים, ובתושביהם בשטחים
 נקודה זוהי אחר. יהודי תוכן להם שאין

 היהודי שלעם היסטורית, מבחינה מכרעת
 מצטיידת המדינה אחר. יהודי תוכן אין

הקים. שהשלטון באביזרים כמובן
 — אחר מצד יבוא שהשינוי ״ייתכן

 הברז. את סוגר שהוא יגיד כשקארטר
המרו והטפשות הרשעות־המטופשת זוהי

 אנחנו נוקטים. אנו שבו הקו של שעת
אבסו תלות של למצב עצמנו את הבאנו
 שהוא יגיד קארטר אם בבית־הלבן. לוטית
 תיזחל כהן גאולה אפילו הברז, את סוגר

 העניין כל כסף, יהיה כשלא ארבע. על
 וההתנחלויות גוש־אמונים כל יתפורר. הזה

 לתוכם. כסף שמזרימים על-ידי רק קמים
 אפילו יתקיימו לא הם כספים הזרמת בלי

שעות.״ 24
בד לשאלה בתשובה בזויח. ממשלה

 בעיקבות הנשק״, ״טוהר למושג יחסו בר
הפרו אמר ליטאני, ממיבצע הקצין פרשת
: לייבוביץ׳ פסור

 כזה. דבר בכלל אין כזה. דבר ״אין
יש האנושית במציאות טמא. דבר הוא נשק

)44 בעמוד (המשך

 מה של ביותר המדוייקת אבחנה ך*
נעש במדינת־ישראל, עתה שמתרחש י י

 הרב זה היה בוושינגטון. דווקא השבוע תה
 ארצות- יהדות ממנהיגי פרינץ, יואכים
 אליו המילכוד את להגדיר שהיטיב הברית,
המדינה. נקלעה

 אמר בישראל,״ ממשלה שאין ״אומרים
 ממשלה יש נכון. לא זה ״אבל פרינץ,

 ממשלת־ישראל. הוא אמונים גוש בישראל.
ממשלת־ישראל.״ הוא שרון אריאל

 מתאימה פרספקטיבה כנראה היתד. דרושה
 אזרחי שמרבית מה את ולאבחן לגלות כדי

 האחרונים בשבועות גילו: טרם ישראל
 והמת- השסועה בממשלה שקט פוטש בוצע

 עדיין מחזיק ראש־הממשלה בתואר פוררת.
של האמיתי שליטה אבל בגין. מנחם

 למדיניות- שנוגע במה לפחות הממשלה,
 שר- כיום הוא שלה, וההתנחלות החוץ

שרון. אריאק החקלאות
 ישראל בממשלת אמונים גוש כנציג

 על שבה, בעמדה שרון אריק עתה נמצא
 הממשלה את מחזיק ״הוא הצברי, הסלנג פי

בביצים.״
 דווקא אבסורדי, הדבר שיראה כמה עד

ש בשבוע העליון בית־המישפט החלטת
 התנחלות את לפנות יש פיה על עבר,

 אריק. של מעמדו את חיזקה אלון־מורה.
 הפרו- שיטות את ליישם לו איפשרה היא

בישראל. הפוליטיים לחיים טקשן
 אריק של להגנתו כיום זקוק בגין מנחם

אמונים. גוש מפני שרון
עתה לקרות שיכול ביותר הנורא הדבר

סיני בנאות־ מתנחלים ממיתקפת מתגוננים חיילים
להתפטר ייאלץ הרמטכ״ל
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