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 הבריאות. לענייני ושר התחבורה
שתפ אחד שר אף בה אין אבל
 מירצו בו את להקדיש הוא קידו

 את שתקבע והיחידה האחת לבעייה
כי לדורות: הזאת המדינה עתיד
 קידמת״ במרחב למדינה אחיזה בוש

אסיה.
ממ לפני לכך אחראי לכאורה

 זוהי אולם שר־החוץ. ישראל שלת
 שר־החוץ גרידא. פורמלית פיקציה
 ניהול — גדולה למערכה אחראי

 מדינות״ ד ג נ הפוליטית המילחמה
שג עשרות על מנצח הוא ערב.

ה ובבירות באו״ם וצירים, רירים
 והיחידי, האחד שתפקידם עולם,
ה כי לעולם להסביר הוא כמעט,
 מתנכל, תוקפני׳ עם הם ערבים

 עם וזדוני, פראי שוחר־מילחמה,
 תרבותית ממשלה שום אשר

להו לה אסור עצמה את המכבדת
ידה. את לו שיט

 מיש־ של הזה האדיר במנגנון
ה אחת מחלקה ישנה רד־החוץ,

 ״מחלקת בהלצה, כמעט קרויה,
 הטובים בימים התיכון״. המיזרח

. שלמים אנשים שני בה ישבו . .

 לענייני שד
המרחב

 להבין אפשר ואי־ כימעט
 המוציאה מדינה זו, מוזרה תופעה

 לירות מיליוני מאות כורחה בעל
 הצבאי, כוחה ביצור לשם בשנה
 אלף מאה אף להקדיש מוכנה אינה

למ העשויה פעולה לצורכי לירות
 יקר צבא להפעיל הצורך את נוע
 בניה כל את המגייסת מדינה זה.

ושי שלושים שנים, שלוש למשך
 מסוגלת אינה ארוכים, חודשים שה

פעו למען אנשים תריסר להחזיק
 למנוע היום, בבוא העשויה, לה

הסבר. שום לכך אין זה. נורא צורך
 לחלום אף יכולה שישראל לפני

 השלום, להשגת רציני נסיון על
 את להכין עליה שהוא, כיוון בכל

 יתכן לא שבלעדיהם המכשירים,
כיוון. בשום נסיון שום

 שר מיוחד, שר למנות עליה
והי האחד שתפקידו ערב, לענייני

יש בין ביחסים לטפל יזיויה חידי
ה מטבע ארצות־ערב. לבין ראל

ב השני השר הוא יהיה דברים
 שר־הבי־ אחרי בממשלה, חשיבותו

טחון.
ב הזה השר את להעמיד עליה

 שאליו ערב, לענייני מישרד ראש
המומ כל את רק לא לגייס יש

הער לעניינים המוכשרים חים
 אלא בשפע, בישראל שישנם ביים,

 חסרי־שיגרה, דינאמיים, כוחות גם
. ותנופה מעוף בעלי . .
 מטכ״ל־שלום לרשות להעמיד יש

תק — מיליונים של תקציב זד.
 מיש- של תקציבם על שיעלה ציב

השניים־במעלה. רדי״הממשלה

 לשלום; היכון
בשלום; רצונך

8! 919 אמרו: הרומאים
ב רצונך וזזססבק. בתבק 130111101

 לא אולם למילחמה. היכון שלום,
 51 915 בתססבק — לומד נכון פחות

הי בשלום, רצונך גתבין. גמססגק
לשלום. כון

 .1956 משנת המאמר כאן עד
 כאילו נראים בו מישפטים כמה

בקאהיר. שעבר, בשבוע נכתבו
ממ מישרד להקים להצעה אשר
ברא השלום, לענייני מיוחד שלתי
 ייצג אשר מיוחד שר של שותו

בישי תשלום של האינטרסים את
 עליה עומד אני — הממשלה בות
 ואולי שנים. 24 לפני כמו כיום
יותר. עוד

 תחליף אינו שר שמינוי מובן
 שר כי יתכן אד נבונה• למדיניות

 בעצם מונע היה לענייני־המרחב
החמו השטויות מן כמה נוכחותו

 וגם בגין. ממשלת של ביותר רות
ל זקוקה ביותר הטובה המדיניות
לביצועה. הנכונים מכשירים
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