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מדינה
עולמית

 ראש־הממשדה
 בשלם. הסתובב

 הסתובב ממדא־מקומו
 השרים בעודם.

 כי בעולם. מסתובבים
 מדינה היא ישראל
בדיר•

לק בארץ העברי היישוב נהג פעם
 זה שלב ״מדינה־בדרך". לעצמו רוא

 וכדין כדת המדינה הקמת עם הסתיים
נדמה. היה כך .1948 במאי

כד ״מדינה נשארה ישראל אולם
״ממ לה יש אחת: מבחינה לפחות רר".
בדרך״. שלה

 לאחד זה תהליך הגיע שוב השבוע
 באר־ הסתובב ראש־הממשלה משיאיו.

 נראית־לעין. מטרה ללא צות־הברית,
 ולא לאמריקאים, להגיד מה לו היה לא

לו. להגיד מה לאמריקאים היה
הסתו ראש־הממשלה ממלא־מקום

ל להגיד מה לו היה לא באירופה. בב
היה לו. להגיד מה היה לא ולאיש איש,

גורבאצ׳וב
? או במונה א י

חרושצ׳וב
לאד א! הצליח

י הו ♦ לו  על תמהני מרעיש. גי
הג המומחים מן אחד שאף כך ז

 ברית־המועצות, לענייני דולים
 גילה לא למיניהם, הסובייטולוגיס

כה. עד הדבר את
 מילות-המפתח לשתי נוגע הוא

המוש שני גודבאצ׳וב, מיכאיל של
תפי של עמודי־התווך שהם גים

 והמ- שלו, ומערכת־ההסברה סתו
 מבטיח שהוא המהפכה את סמלים
לבצע.
בשם מאמר לפניי מונח הנה

- י ........ 6 נ

בירושלים במישרדו ערוד מועמד־לגירוש
שלום..." צדק, עצמית, .הנדלה

משות ממשלת־ישראל כי לכל ידוע
 חוץ למכור, מה היה לא לפרס קת.

 ״השלום על חסרות־תוכן ממליצות
הבלתי־נמנע".

 מן נעדרו חברי־הממשלה כמחצית
 שהם או עתה, זה אליה שחזרו או הארץ,

 כראש־ מייד. ממנה לצאת מתכוונים
 שר־השיכון־ כיהן בפועל הממשלה

לוי. דויד הבינוי,
 שורר שבה בעולם אחת מדינה אין

 באמת היא ישראל אולם דומה. מצב
 עצמה את הגדירה היא במינה. מיוחדת

 העם היהודי.״ העם כ״מדינת בחוק
 יש כן ועל העולם, בכל יושב היהודי
 בכל להסתובב מצויץ תירוץ לשרים
העולם.

השא מדינה־בדרך. נשארה ישראל
לאן? בדרך היא: לה

הכיבוש
אדם

בלתי־אלים
דווקא עדין. אדם הוא ■
פוחדים כך משום ן
שרותי־הביטחח מפניו |

אח לארץ, עווד מובארכ חזר כאשר
 עימו הביא שנים, כמה של העדרות רי

 בלתי־אלימה. התנגדות חדשה: תורה
 המה־ של ממאבקם ינקה אשר .התורה,
לותר ומרטין גאנדי מוהנדס אטמה

 הסיפרות בין הקשר חיזוק ״בעד
 של היום־יום חיי לבין והאמנות

 ניקיטה בידי חתום הוא העם."
״קומו בעיתון ופורסם חרושצ׳וב,

 בספטמבר 9מה׳ ,12 מס' ניסט"
1957.

 שנה, 30 מלפני זה, במאמר
 חרוש־ של דבריו תמצית מובאת

 שנערכה סופרים, עם בישיבה צ׳וב
 ב־ הקומוניסטית המיפלגה במרכז

.1957 ביולי 12
 של המאמר את קוראים כאשר

שמ מה שכל לעין בולט חרושצ׳וב
 של המהפכני לחידוש כיום יוחס

 על* כבר נאמר גורבאצ׳וב מיכאיל
ן חרושצ׳וב, ידי ת ו א ב ו  

ם י ל י מ ! ה ממש
־ מילת-המפתח י ו ר ט ס ר פ ״  

מח בנייה (פרה״סטרויקה, קה"

 נזרקה כאילו כיום נשמעת דש)
 על״ידי העולם לחלל בראשונה

 עצמה זו מילת אולם גורבאצ׳וב.
 במאמר חרושצ׳וב על־ידי מוזכרת

ש לפחות ב״קומוניסט״ הזה מ  ח
 פרסטרויקה על מדובר פעמים.

באמנות בחקלאות, בתעשייה,

 זו לא פסיבית התנגדות כי טענה קינג,
 אלימה, מפעולה מוסרית שהיא בלבד
 שכוחות־ בעוד ממנה. יעילה גם אלא

אלי במחתרת לטפל יכולים הכיבוש
 אשר בהמוני״עם לטפל יוכלו לא מה,

 למשל: בלתי־אלימים. אמצעים ינקטו
 או ישראליות, סחורות לקנות יסרבו
הישראלי. במשק לעבוד ללכת

קורא כקול נשאר עווד של קולו

ובמ במדיניות-הפנים ובספרות,
 ובמיוחד הבינלאומית, דיניות

בהשקפת־העולם.
 את להעביר המליץ חרושציוב

 מן והחקלאות התעשייה ניהול
שמ כפי בדיוק המרחב, אל המרכז

גורבאצ׳וב. עכשיו ציע
 שני בחריפות תקף חרושצ׳וב

 מי של המחנה את - מחנות
 הפרסטרויקה את להשיג שרוצים

 המחנה ואת מדי, רבה במהירות
 זה אותה. לבלום שמנסים מי של

 דברי של מדוייק כהעתק נשמע
האחרונים. בנאומיו גורבאצ׳וב
 הצורך את ביסס חרוצ׳וב

 רשמי על שלו בפרסטרויקה
 בקילגיזיה, בקזחסתאן, מסעותיו
 באסטוניה, בטדגייסתאן, בגרוזיה,
התמיכה ועל ובליטא, בלטוויה

1957 משנת חרושצ׳וב של המאמר
סמשו הנולים אותן

 בדיוק שם. זכה שבה הרחבה
 גם ביקר המקומות באותם

 בתמיכה לזכות כדי גורבאצ׳וב,
שלו. בפרסטרויקה

חרוש־ השתמש לא שנה 30 לפני
" במילה צ׳וב ט ס ו נ ס א ל ג ״  

ביטא הוא אך פתיחות. שפירושה

אה גילו אש״ף חסידי ואומנם, במידבר.
 אך המוסרי, הלהט בעל לצעיר רבה דה

 כאשר תורתו. לגבי ספקניים נשארו
 של בדבריו ישראליים ידידים תמכו
 בלתי־אלימה פעולה כי ואמרו עווד

הפי לעומת בישראל, חיובי הד תמצא
 התשובה היתה המגואלים־בדם, גועים

 יפעלו ״הישראלים החוזרת: הערבית
חח־ באותה בלתי־אלימות אנשים נגד

1957
 במילים עצמו הרעיון אותו את

פי שהפתיחות קבע הוא אחרות.
 של וביקורת עצמית ביקורת רושה
שאי ההגדרה וזוהי - הכל על הכל
לגלאסנוסט. גורבאצ׳וב לעצמו מץ

 בהרבה לשנות הצליח חרושציוב
 בברית-המועצות האווירה את

 של בסופו אך סטאלין. עידן אחרי
 עיקרון שום שינה לא הוא דבר

 ברית- של המדיני במיבנה יסודי
המועצות.
 לעצמו אימץ גורבאציוב מיכאיל

 מבלי חרושצ׳וב, של הצעותיו את
 יתכן זה. בהקשר שמו את להזכיר

 כדי בכוונה, השם את שהשמיט
 את גם למערב להזכיר שלא

חרושצ׳וב. של כישלונותיו
 ישנה שגורבאצ׳וב מקווה אני

אחרי בברית״המועצות המצב את

 וצ׳רניאנ* אנדרופוב ברז׳נייב, עידן
לשי הביא שחרושצ׳וב כמו קה,

 אך סטאלין. תקופת אחרי נויים
 יצליח אם היא הגדולה השאלה

 את באמת לשנות גורבאצ׳וב
 ברית״המוע- של הבסיסי המיבנה

חרושצ׳וב. כמו שלא - צות

 קבוצות נגד פועלים הם שבה ריפות
אלימות.״
 זו ערבית הערכה כי הסתבר השבוע

נכונה. היתה
 מובארב הכבושה״. ״ירושלים

 ,1943ב־ בירושלים נולד (״מבורך")
 גם בירושלים וחי נוצרית, למישפחה

 תושבי״ירושלים ככל הכיבוש. בעת
ישר תעודת־זהות קיבל הערביים,

 מקנה אינה שהתעודה צויין ובה אלית,
 העיר סיפוח בעת תושבות. של זכות

 הערביים זכו לא לישראל, המיזרחית
ישראלית. באזרחות
 באר־ עווד ישב שבהן השנים במשך

 אשה נשא לימודיו, לצורך צות־הברית
 אמריקאית. אזרחות ורכש אמריקאית

 חזר אמריקאי בדרכון הצוייד כשהוא
 לאי־ המכון את בירושלים ופתח לארץ

 נוז־ ״בניין הרשמית: הכתובת אלימות.
ישראל". דרך הכבושה, ירושלים הה,

 התייחסו הערביים, לבני־עמו בניגוד
 רבה ברצינות הישראליים השילטונות

 החלופית ולדרך עווד, למובארב מאוד
 — בערבית פירושו (עווד הציע. שהוא

 השיל־ ידעו לערבים, בניגוד חלופי).
 ו/או ערבית שביתת־קנייה כי טונות

 קשה לפגוע עלולות שביתת־עובדים
במדיניות־הכיבוש.

למכה. רפואה להקדים החליטו לכן
 שהוא מפני עווד, את לגרש יכלו לא הם

 רק לגרשו ניתן כן ועל אמריקאי, אזרח
 שאיש הסתבכות זוהי לארצות־הברית.

בה. רצה לא
 את שרותי־הביטחון הפעילו לכן

מישרד־הפנים.
 הימים באחד שחדלתי״. ״כמי

 בלוייה שלו תעודת־הזהות כי עווד סבר
 התשובה אותה. לחדש ביקש הוא מדי.

 מובארק מר ״לכבוד מפתיעה: היתה
לבק בתשובה עואד ניקולא אליאס

 במקום חדשה תעודת־זהות למתן שתך
 תיקך בדיקת כי להודיעך הריני בלוייה
 בארצות־הברית השתקעת כי העלתה

 ואזר־ לישיבת־קבע רשיון קיבלת שם
 בך רואים אנו אי־לכך חות־המדינה.

וב הארץ, תושב להיות שחדלתי כמי
 המשובשת (העברית נדחית." קשתך

במקור).
הי־ אילו מדהימה. טענה זאת היתה

אוטומ נשללת בישראל התושבות תה
 אחר, במקום תושב שהוא ארם מכל טית
 עשרות מישראל לגרש צריכים היו

ותוש אזרחות להם שיש יהודים, אלפי
 ארצות־הברית, כמו במקומות בות

וצרפת. בריטניה
לער נתפרה זו גזירה כי כן על ברור

בלבד. בים
ב 30ב־ הישיבה״. ״הרשיון

 ״סגן טוב, יוסף הריץ 1987 אוקטובר
״לכ מיכתב מינהל־אוכלוסין״ מנהל

שגי (שלוש עאווד" מובארק מר בוד
 בקשתך עם ״בקשר השם): בכתיב אות

 הרשיון תוקף להארכת 22.10.87 מיום
 מצטער הריני בישראל, שלך הישיבה

 סורבה.״(השגיאה בקשתך כי להודיעך
)10 ד1בעמ (המשך במקור).

2621 הזה העולם

והמושג המילה את המציא חוושציוב מגלה: נוומן יולי ד״ו
פרסטרו״קה,
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