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כירושלים. מדינאים מאשר
 אינו הערבי לעולם זה קרוב יחם
למצרים שיש רגש־העליונות את מפחית

האחרים. הערבים כלפי מצ הוא אל־סאדאת זו, מבחינה
 אינו רעמסם של יורשו מובהק. רי

 ערכיים. שליטים מפי ביקורת סוכל
 וכעלבדנות. ככוז עליה מגיב הוא
במדיניות־השלום התומכים במצריים יש

 מפריז הוא כי הסבורים, אך סאדאת, של
 מדוע הערביים. השליטים על בהתקפותיו

 ואת חאלד המלך את להעליב עליו היה
ער עיתונאי לי אמר פאהד? יורש־העצר

 טרח לא ״סאדאת המיפרץ: מאיזור בי
 שטס לפני בהם ולהתחשב עימם להתייעץ

 האמריקאים כי בטוח היה הוא לירושלים.
 כאשר ליוזמתו. להצטרף להכריחם יכולים

בזעם. סאדאת הגיב ברוגזה, הגיבו הם
 של עניין היחסים כל הפכו ״עכשיו
 סעודיה, כלפי זה כך אישיים. עלבונות

 לנצל היה ניתן חבל. זה אש״ף. כלפי וגם
הניגו את לרכך כדי הנוכחי המצב את

להי ההשמצות. את להפסיק צריכים דים.
 ה־ אבל זמן־מה. לשתוק בסבלנות. אזר

מדי.״ חזק האישי מישקע
 האישים אחד באוזני זו דיעה הבעתי
״ה שאלתי, ״מדוע,״ לנשיא. הקרובים

 רבה, כה בסבלנות אלינו מתייחס נשיא
 על כזאת בחריפות מגיב שהוא בעוד
ואש״ף?״ הסעודים דיברי

 :דק אירוני כחיוך השיב האיש
 שדוש מזה מכירים אנחנו ״אתכם

כילכד...״ שנים
המתפשטת המדורה

 של נימה שמסתננת מובן זה רקע ל ^
מצ של בהתייחסותה שימחה־לאיד ?
עיראק־איראן. למילחמת ריים

 המייצבת ההשפעה בלי כי הוכח, הנה
 אין מתפורר. הערבי העולם מצריים, של

 תמימות־דעים. שהן ערביות מדינות שתי
 סאדאת מתנגדי התפרקה. חזית־הסירוב

רעהו. בגרון איש מחזיקים
 בלקא־ יש העות׳מאנים. לימי ״חזרנו

 אניס אומר הערבי,״ העולם של ״ניזציה
אוק השבועון של השנון העורך מנצור,
 החזקה, עיראק של הפולחן ״נשבר טובר,

הערבי. העולם את להנהיג המסוגלת
 תסתיים זו ״מילחמה חושש. הוא אך

 להביא יכול זה הצדדים. שני של כמפלה
מרחיקות־לכת. לתוצאות
 את יפיל הממורמר האיראני ״הצבא
שמאלה. יפנה הזה הצבא חומייני.

 חו־ סאדאם את יפיל העיראקי ״הצבא
שמאלה. יפנה הוא גם סיין.

להת עלולות המדינות ״כשתי
פרו־סוכייטיות.״ הפיכות חולל

הקרו המצרים כל מנצור, כמד
 עוקבים אל-סאדאת לנשיא בים

כו לדעת כחשש. המילחמה אחרי
 שלי■ להיות יכולות תוצאותיה לם,

כילכד. ליות
 איש אמר זו,״ מילחמה על לשמוח ״אין
 לצמוח העשוייה טובה ״כל ביותר. חשוב

 בטווח קיצרת־טווח. תהיה המילחמה מן
שליליות. תהיינה התוצאות יותר, הרחוק
 הערבים משלמים המילחמה מחיר ״את

למ באפריקה. העניות והמדינות העניים,
 הם בנגלה־דש. סומאליה, סודאן, : של

 יהיה ועכשיו ומעיראק, מאיראן כסף קיבלו
 עצמן. אלה מדינות לשיקום דרוש זה כסף

יעלו. הנפט מחירי
 לדה-סטאביליזציה יגרום ״זה

כ המישטרים. לעירעור מסוכנת,
 את לערער יכול זה כסודאן. עיקר

הערכי.״ העולם ככל היציבות
 בק; אלה מקיפות להערכות בהשוואה

 שטוחו הן בירושלים ההערכות היר,
 מטו היא קאהיר צרות־אופק. רדודות,

גטו. היא ירושלים פולין.
 ע ממילחמת אחת טובה לצמוח יכולה

 ה לא ,1977 נובמבר מאז ראק־איראן.
 להתפייס יותר נוח מצב במרחב קיים

 י׳ גישה ישראל. בעזרת מצרית־ערבית,
 א בידי נותנת שהיתר. חדשה, ראלית
 הערבי את לשכנע האפשרות את סאדאת

 הפלסנ הבעייה את לפתור בכוחו יש כי
דרמאתי. פרי לשאת עתה יכולה נית,

 מאט אינו אחד רציני מצרי שאף אלא
 מ ואין לכך, מסוגלת בגין ממשלת כי

 לטו! ישתנה שהמצב הבטוחים רבים רים
 ניצח לשילטון. המערך יגיע וכאשר אם
 שיח אחרי ימים כמה שאירע רגן, של

 בקאה׳ הפסימיות את הגביר בוודאי אלה,
 ם הוא רעמסס של יורשו אכל

זמן. לו יש לני.
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קרוע
הפיתחה אזור בי שורת

 לפני שדות. מושב בתי מעל מתנוסס
 התק־ אמצעי כשהודיעו שנים, שלוש

חברי התארגנו מצרית, לריבונות יועבר

 החליטו אז, בתיהס. מעל המדינה דגלי את והניפו המושבים
 דהייה שחיקה, של הטיבעי התהליך ישראלים. ולהישאר לוותר לא

עצמם. למושבים סמל לשמש יכול הדגל, ,שעובר והתפוררות,

הפיתחה תושבי פינו■ את לענב רוצה מישהו
את לשבש מבטיתים והם ־ האחרון הרגע עד

ומאיימים; מצויים עם הגודמליוציה תהליו
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 הראשון המושב - שדות ושכי יץ
ב ערכו — בפיתחת־רפיח שהוקם ■ י

 :במינה מיוחדת חגיגה האחרונה שבת
 על המושב, מישפחות כל חגיגת-צילומים.

ל הגיעו בפרחים, המקושטים כלי-ריכבם
מצ שלפו בית־העם, שליד המרכזית כיכר

רעו את מישפחה מצלמים והחלו למות,
 מיק־ צלם ניצב ביודהעם של גגו על תה.

 זו אחר בזו המישפחות את וצילם צועי,
הפרידה. אלבום לצורך

 אמורים שדות תושבי — החגיגה סיבת
 אך משנה, פחות בעוד בתיהם את לפנות

 מקומם את לחפש עתה כבר מתחילים
 ה־. אל כולם חייכו הצילום בחגיגת בחוץ.

 מסתתרים החיוכים מאחורי אך מצלמות,
לעתיד. באשר וחוסר־ידיעה מועקה, עצב,

 העיר זה ובכלל פיתחת־רפיח, בישובי
 לתושבי תושבים. 6000כ־ היום יש ימית,
 הסדרי־הפיצויים רבות. בעיות אין ימית

 מתפנים. והם כסידרם, מתנהלים שלהם
 — וחולית סופה — הפיתחה קיבוצי שני

 גם שם בפיתחת־שלום. מקומם את ימצאו
רק שהוקם תלמי־יוסף, אנשי יתיישבו

 וה־ קמם־דייוויד, הסכמי חתימת לאחר
חדשים. עולים מאכלס

 במושבים מתרכזות הקשות הבעיות
 — מישפחות 410ב־ המאוכלסים הוותיקים
ש ההסדרים כל איש. אלפים כשלושת

פור כמילים התגלו היום עד להם הוצעו
 שטח הובטח שדות לאנשי באוויר. חות
 הופרה. וההבטחה — ניצנים קיבוץ ליד

 — זיקים ליד שטח הובטח דיקלה לאנשי
 אמור נתיב־העשרה עצמו. על חזר והסיפור

 החדש והמנכ״ל — מגן לאיזור לעבור היה
הו בן־מאיר, מאיר מישרד־החקלאות, של
העבודות. את להקפיא רה

שבות מח
חדשים בכיוונים

 את מעבדים עדיין המושבים נשי
 המעובדות החלקות ליד אך אדמתם,

 גינות שהתמוטטו, חממות העזובה. בולטת
 שלא אשפה ערימות להשקותן, שחדלו

בתים מחלידים, חקלאיים מכשירים פונו,

מו באמצע. הופסקה שבנייתם ומחסנים
 שבעלי- כמקום נראים פיתחת־רפיח ,שם

 אור־ בו ומתגוררים אותו, עזבו הבית
חים־לשעה.

 מחפשים פיתחת־רפיח של המושבנקים
 עליהם שיהיה ספק להם אין עתידם.. את

 דלתות מוצאים הם בתיהם. את לפנות
 מפתיע זה ואין — בפניהם חסומות רבות

חד בכיוונים מחשבות יש מהם שלכמה
שים.

 היו דיקלה ממושב מישפחות ״כמה
 מספר בפורטוגל,״ בטיול שנר. לפני

דיק ממושב ליבנה (״חמצ׳יק״) נחמיה
 מפגרת. שם שהחקלאות ראו ״הם לה,

 היה בערך, חודשים, שמונה לפני אחר־כך,
קונ של מועצת־המנהלים יו״ר בסיתחה

 אמר הוא נאמן. (״סם״) שמואל כלל, צרן
רע לגלגל התחלנו לנו. לעזור שברצונו

לפי בייעוץ שתתמחה חברה להקים יון,
בעולם.״ צחיחים באזורים חקלאי תוח

 מעשית היתה הרעיונות גילגול תוצאת
 חמישה רשמו שנה חצי לפני :מאוד

יוסף ליבנה, נחמיה — מדיקלה מושבניקים


