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 אינם התאחדות־הסוחויס של שהאינטרסים
 למשל, המטכ״ל, של האינטרסים עם זהים
 מדוייק העתק אינם בגינוסר, שהחיים כשם
 בין הבדל שיש ברור בסביון, החיים של

 השונים, המחליטנים של השקפות־העולם
 אחת, השקפת־עולם על להצביע ואי־אפשר
כולם. את המאחדת
כשי עניינים שבכמה מכיוון אך
 המחליטנים בל כין שוררת סיים

להצ כהחלט ניתן עמוקה, הסכמה
 עקרוניות, נקודות כמה על ביע

 המחליטניס. בל מסכימים שעליהן
״הקונ הן־הן אדו הסכמה נקודות

יש שד האמיתי הלאומי״ סנזוס
ראל.
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 מודעות קבלת
 העיתונים לבל
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 ואדיבות נימוס
 בושה אינם

 וגסות חוצפה
גבורה אינם

 המוכנים ימאלה הינד אם
 החיים איכות למען לפעול

 אלינו כתוב אנא במדינה,
הדרכה. חומר אליך ונשלח

משתדלים אנחנו
 חיים, איכות למען אזרחים
גבעתיים 1097 ת.ד.

1 ת|
ולבטים בעיות
טרמפהמין בחיי ת א מ

לחייל זידמן מרדכי רהד״
רשפים הוצאת

החופשי העולם
 ה• הראשונה, ההסכמה. דקודת

 כולם, המחליטנים את ^מאחדת
 מ״כרית מפ״ם, ועד מ״חירות״
 להנהלת ועד הקיבוצית״ התעשיה

ת מ האוריינטצ היא ״עלית״, קו
 הפרו־אמריקאית הבינלאומית יה
ישראל. של

ומ מאז התקיימה לא זו נקודת־הסכמה
 מילחמת־העצמאות של בתקופה תמיד.
 הכרה ראשונים הסובייטים דווקא הכירו

לס והראשונים במדינת־ישראל, דד,־יורה
 האימפריה כאשר למילחמה, נשק לה פק

ש צבאות־ערב, מאחרי עמדה הבריטית
 נשק, להן מספקת כשהיא בישראל, לחמו
 התפנית אך צבאיים. ויועצים כלכלי סיוע

המלח אחרי מאד, מהר באה המערב אל
ד שנות בתחילת מה,  אומנם לישראל ׳.50ו
 סובייטית, אוריינטציה מעולם היתד, לא
 המדינה של לקיומה הראשונות בשנים אך

 ״אי- ועל ״נייטראליות״ על דובר עדיין
 ה־ מן הררי יזהר חבר־הכנסת הזדהות״.

 בשנת בכנסת אמר הפרוגרסיבית מיפלגה
1950 :

 ש־ אומר הבית רצון שד ״ניתוח
 ב■ מאוחדים מחבריו בימעט

 הגושים, מיטני אחד עם אי-הזדהות
 ייאמר וכעצמאות... כנייטרליות

ה מדוברי אחד כד על-ידי ברורות
 כיום •טאנחנו הזה, בכית סיעות

ונמ כלתי־מזדהים... נייטרליים,
 רוח יש עוד בל בן להיות שיך

באפינו.״
רב. זמן נמשכה לא זו מדיניות אך
 גרשום הארץ, עורך היטיב 1951ב־ כבר

 שהעניק החיבוק סיבות את לנסח שוקן,
:לישראל המערב

 כוחה את הוכיחה ״״.ישראל
 נגד כמילחמת־השיחרור הצבאי

 חיזוק כך ומשום מדינות-ערב,
 נוחה דרך הוא ישראל שד מסויים

 כדי מעצמות-המערב, כשביל למדי
 כ- פוליטי איזון־כוחות על לשמור
נו זו, סברה לפי התיכון. מיזרח

 כלב- מעין שד תפקיד דייטראד עד
 תפעיל שהיא לחשוש אין שמירה.
 מדינות■ כלפי תוקפנית מדיניות

 כניגוד יעמוד זה דבר אם ערב,
ובריטנ אמריקה •טל לרצונן ברור

יעדי מעצמות-המערב אם אך יה.
 לעצום אחר, או זה מטעם פעם, פו,

 עד-כך לסמוך יהיה אפיטר עין,
 להעניש מסוגלת תהיה שישראל

 מהמדינות־ כמה או אחת בראוי
 הנימוס שחוסר שלה, השכנות

גבו את עכר המערב כדפי שדהן
המותר.״ לות

 המערביים האינטרסים של זה ניסוח
 היתה ישראל היום. עד יפה כוחו בישראל,

 בחפץ־לב, המערב לעגלת להירתם נכונה
 ישראל מאסיבי. וצבאי כלכלי סיוע תמורת
 המערב של לכלב־השמירה מרצונה הפכה

 מרחי- השלכות היו זו ולהחלטה במרחב,
 ישראל־ערב, יחסי על רק לא קות־לכת

 במדי- החברתי המישטר אופי על גם אלא
אור של שנים עשור להוציא נת־ישראל.

 ההרפתהה את גם שכלל צרפתית, יינטציה
 ישראל הפכה ,1956ב־ בסואץ האומללה

 מיס־ וגם ארה״ב, של זוטרה לבעלת־ברית
 ומפ״ם, כאחדות־העבודה חשובות לגות

 את עליהן קיבלו תחילה, לכך שהתנגדו
 כמו הישראלית, הפוליטית המערכת הדין.

אמו הכלכלית, זו וכמובן הצבאית, זו גם
 ואינן האמריקאית, האוריינטציה על נות

עליה. עירעור כל הדעת על מעלות
 ויכוח והליכוד המערך מנהלים היום

 תואמת ישראלית מדיניות איזו ביניהם:
יש־ האם האמריקאי? האינטרס את יותר
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