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 שם קאזזיר. שליד בהאראנייה המיסגד

 המראיין: אותו תפס
 אמר בורג יוסף השר הנשיא, ״אדוני
מוכי על-ידך שיחות־האוטונומיה שהפסקת

 על להגיד לך יש מה יציב. שאינך חה
ז כר

ש סאדאת, הנשיא של המאופקות פניו

 לתעמולה קו־מנחה הפכה היא רגע מאותו
עצמה. בארץ ובעיקר בעולם, הישראלית

ביש המודרכים אמצעי-התיקשורת כל
 — העיתונים הרדיו, הטלוויזיה, — ראל

 כי להוכיח שבא המסע, לרשות הועמדו
 בלתי־רציני, הפכפך, הוא מצריים נשיא

 שיחות- את מחדש הוא אחד יום בלתי-יציב.
 אותן, מפסיק הוא היום למחרת האוטונומיה,

סיבה. שום בלי כך, סתם חלילה, וחוזר

בגין מנחם ראש־הממשלה
החליד לפי רוקד

 לשניה התעוותו רגש, מגלות אינן לעולם
זעם. של בעווית
 והפנה למראיין, אמר !״תגובה ״אין

הגב. את לו
 שד* רגע, שמאותו להגיח יש

 המפד״ל מנהיג הישראלי, הפנים
 ישראל, שכצמרת הציניקאים ומק*
 כקאהיר, פרסונה־נון־גראטה יהיה
 בן־ י■ אליהו השגריר כמו ממש

אלישר.

שטינת־מות מסע
 מאוד, פיקח איש הוא בורג דוקטור ^

 שום גם לו אין חכם. איש הוא אין אך י י
 חסר לכן ערביות. בבעיות בטיפול ניסיון

 בכך, שעוסק מי לכל האומר הניסיון, לו
 תוך תימצא בישראל הנאמרת מילה כי

 בקאהיר סאדאת של שולחנם על שעה חצי
בביירות. עראפאת יאסר ושל

 שנפלטה זו, מעליבה אימרה כי יתכן אך
או לענייני צוות־השרים ״ראש של מפיו

 יוזם־השלום, את להשפיל ושבאה טונומיה״,
פנים, כל על מיקרית. פליטת־פה היתה לא

 עצם את המסכן זה, מסע של המטרה
 מחוכמת הישראלי-מצרי, השלום קיום

 אזרחי-ישראל את לשכנע בא הוא מאוד:
 מעשה ביגלל באה לא שהפסקודהשיחות

ו הממשלה של מאי־כמוהו פרובוקטיבי
השיי סיבות ביגלל אלא בישראל, הכנסת

נשיא־מצריים. של הנפשית לבריאותו כות
 את להעלים צורך היה כך לשם

ככנסת. שנעשה המחפיר המעשה
 המימסד זרועות כל כי קל, היה זה

 — והאופוזיציה הקואליציה — הישראלי
 היה יחד לכולן עצמו. למעשה שותפים היו

האמי הסיבה את להעלים משותף אינטרס
אחרת. סיבה לו ולהמציא המשבר, של תית

היעי ■המערבות אחת נולדה כך
 שהיו •טטיפת־מוח •טל כיותר לות

פו כה השתתפו כישראל. אי־פעם
ויו ניצים ועיתונאים, ליטיקאים

ושמאל. ימין נים,

כיצוץ עור חזגוגיה
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כהן גאולה בכנסת. שעבר הרביעי 1 י

כהן גאולה
מנצחת

 ירושלים. בעניין פרטית הצעת־חוק הגישה
 שנואי־ את להביך היתד. הבילעדית המטרה

חרות. ראשי — הקולנית הח״בית של נפשה
 — העולם מדינות ברוב כמו — בישראל

 מסויימת עיר כי בפירוש הקובע חוק אין
 עניין היא עיר־בירה בירת־המדיוגה. היא

 ממקום בירה עוברת לפעמים שבמציאות.
 שעברה כפי מרצון, החלטה ביגלל למקום
 לבראזיליה. מריו־דה-ז׳נירו בראזיל בירת

 שעברה כפי מאונס, עוברת היא לפעמים
 בדרך-כלל אך לבון. מברלין גרמניה בירת

לדור. מדור העוברת מסורת, של עניין זהו
 פעם. לא עברה בעבר בירת־ישראל גם
 המלך בגבע. בירתו את קבע המלך שאול
 העביר מכן לאחר ורק בחברון, מלך דויד
 היתה לא שזו מפני לירושלים, בירתו את
 עם מזוהה היתד. לא כן ועל ישראלית, עיר

 היו שלמה מות אחרי אחר. או זה שבט
חשו היתה והצפונית בישראל, בירות שתי
 היתד, השני הבית חורבן אחרי יותר. בה

 נשארה ירושלים אך היהדות. בירת יבנה
 אשר דויד, בית בירת עליון, דתי כסמל
 המשיח יקים בו ואשר המשיח, יבוא מתוכו
בית־המיקדש. את מחדש

ב מקובלת ישראל בירת של מיקומה

תעמו ניצחון וגוש־אמונים אנשי־התחייר.
הקיצוני. הימין בחוגי גדול לתי

 ואולי לסכן, ובכך בעדה, להצביע •
 שגאולה הישראלי־מצרי, השלום את לפוצץ,

בחריפות. לו מתנגדים וחבריה כהן

מתסנויס היונים
 ברורה זו ברירה היתד, הדיון רב ^
 הממשלה עם היה וגמור מנוי לכל. ?

 הסכנה מסדר־היום. הצעת־החוק את להוריד
 מסכנת גדולה היתד, ישראל-מצריים ליחסי

הקנאים.
ל הממשלה דוברי הודיעו כאשר אולם
ב נתקלו ההחלטה, על הקואליציה סיעות

ב הימניים הדמגוגים מן כמה התנגדות.
 יד״ ירימו לא ״לעולם כי הודיעו ליכוד

 הקואליציה ראשי כזאת. הצעת־חוק נגד
 של ניכר מיספר של מרד מפני חששו

 מצויינת הזדמנות זו בפרשה שראו ח״כים,
 ולרכוש בטלוויזיה להופיע כותרות, לצוד

הקיצוני. הציבור בקרב לבבות
הממ התקפלה זו כוונה מול
מתקפלת שהיא כפי שלה,

שריד יוסי ח״כ
נעלם

 בחוק צורך שום ואין הכל, על ישראל
 בשעה כזה, חוק קבלת אולם כך. לשם

מע שהרי — גלויה פרובוקציה היתד, זו,
 — שהיא המיזרחית, ירושלים של מדה
ה משטח חלק — המצרית התפיסה לפי

ה מסלעי-דומחלוקת אחד הוא אוטונומיה,
 מצריים ישראל, בין במשא־ומתן עיקריים

וארצות־הברית.
 לסדר■ הצעתה את בהעלותה

 להעמיד כהן גאולה הצליחה היום
אכ ברירה לפני ממשלת-כגין את

זרית.
האפשרויות: שתי

ל להנחיל ובכך נגדה, להצביע •

 ומיפלגת־ גוש־אמונים מול תמיד
 ■הקו לפי התיייטרה היא התחייה.

כהן. גאולה של
 העבודה ראשי במערך. היה הבא השלב

 במצב, עצמם את למצוא רצו לא ומפ״ם
הצ שהם בכך להאשימם יהיה ניתן שבו
 שהקואליציה בעוד ירושלים״, ״נגד ביעו
הצעת־החוק. בעד מצביעה כולה

 אומץ- המערך מן דרש הדבר
 על דכרי־הגיון להשמיע נכונות לב,

האח את להעדיף רגשני, נושא
פו נוחיות פני על הלאומית ריות

הנ היתה לא לכך חולפת. ליטית
היא גם מסוגלת. המערך הגת




