שסזזי חצי־האי ,מסר שמעין פרס לעורכי
העתונים היומיים תיאורים לוהטים של
עוצמת השלל שנתפס.
כל הכוחות גויסו .דבר פירסם רשימה
אנושית גדולה ,בה תואר שבוע־העבודה
של בז־גיריון החולה ,בצבעים הנוגעים ללב.
וכאילו כל זה לא הספיק ,גייס בן־ג ריון עצמו
גם את ידידו הגדול ביותר :בתשובתו ב
כנסת להצעת תנועת־החרות לסדר־היום ,הס
תייע בדברי אפלטון ,שאמר כי ״אומץ־לב
הוא סוג מסויים של דעת ,והסוג הוא לדעת
לפחד ממה שיש לפחד׳ ולדעת שלא לפחד
ממה שאין לפחד.״•
כאשר שככו הרגשות הראשונים ,היה כ
מעט ברור כי מיבצע־סיני לא שינה בהרבה
את מערך הכוחות הפנימיים במדינה .כמעט
כל הצדדים ,מחרות ועד מס׳־ם ,יכלו לטעון,
בצדק מד״ שקרה בדיוק כסי שניבאו מראש.

המו שבי□ ב א ך
בין המתגייסים למסע־האפולוגיה הגדול
של ביג׳י )ראה לעיל( היה גם חבר־הכנסת
מאיר ארגוב .הוא מצא פתרון פשוט מאד
לבעיה הפסיכולוגית .בהרצאה בסתח־תקווה
הכריז נמרצות שאיש אינו מתכוון כלל להי־
סוג מחצי־האי סיני ,וכי הודעתו של ביג׳י
על הנסיגה לא באה אלא כמכסים׳ כדי לנד
שוך את המעצמות הגדולות באפן.
לרוע המזל ,אין מאיר ארגוב אדם פרטי.
הוא מכהן ,בין השאר׳ כיושב־ראש ועדת
הכנסת לעניני חוץ ובטחון .כתבי־החוץ,
שעוד מילאו אותה שעה את הארץ ,עטו
כציס־רי־טרף על הודעתו של איש מוסמך
כזה .עוד באותו ערב הבריקו לכל קצות
תבל כי ממשלת ישראל אינה חולמת כלל
להיסוג מהשטח המצרי.
נזיפת השרה .שרת־החוץ ,שעמדה
באותו רגע במערכה קשה כדי לשכנע את
גדולי העולם כי ישראל אמנם תיסוג ,וכי
על כן אין להרשות לברית־המועצות להח
ריב את ערי ישראל או לשלוח נגדה את
מאות אלפי מתנדביה ,נזדעזעה .שגריריה
בבירות העולם נאלצו להכריז בקולי קולות
שהודעת ארגוב אינה מוסמכת ,וכי אינה
משקפת את דעת ממשלת ישראל .גולדה
מאיר עצמה נזפה קשות בחבר־הכנסת ה
ממושקף׳ בן ה־.51
רק על דבר אחד יכלה שרת־החוץ לש
מוח :נאום דומה מאד של מזכיר מפא׳׳י,
גיורא יוספטל ,בחיפה׳ לא עורר תשומת-
לב דומה.

יחסי חוץ
ע ר פ ל בלוגדון
שעות מעטות אחרי שהנשיא אייזנהואר
תבע לראשונה מבן־גוריון שיפסיק את גיוס
חיילי־הטילואים ,פגה משרד־החוץ הבריטי
אל שגריר ישראל בלונדון ,אליהו אלת ,כדי
לברר מה האמת בשמועות כי ישראל עומדת
לצאת למלחמה נגד מצרים .אליהו אילת
) ,(53שחזר רק ימים מעסים לפני כן מיש
ראל ,השיב תשובה חד־משמעית :אין כל
אמת בשמועות אלד״
לא פקידי משרד־החוץ הבריטי ל א ה
שגריר הישראלי ידעו את אשר ידעו כבר
מפקדי צה״ל וראש־ממשלת־ישראל :שתוך
כמד.

שעו ת יעברו

חיילי צד,״ל א ת ג בו ל

חצי־האי סיני .כאשר קרה הדבר ,הזדעזע
אלת .הוא נעלב קשות על כי לא נמצא
ראוי להיות שותף לסוד ,הגיש את התפט
רותו.
לא קל היה להמריץ את השגריר הנרגז
לחזור בו מהתפטרותו .רק נימוק אחד שיב־
נע אותו ,לבסוף :גם אבא אבן ,השגריר
בארצות־הברית ,ויעקוב צור ,השגריר ב
צרפת ,לא ידעו דבר על המיבצע .אילת
נרגע.
קפח ברומא .בינתיים נתקלה גלדה
מאיר בבעיה אחרת ,אותה דחתה משך כמה
חודשים :כיצד להיפטר מאנשי־שרת במשרד־
החוץ ,התופסים עמדות־מפתת .בין אלה בול
טות שתי שיניים ,ששרת־החוץ היתד .רוצה
מזמן לעקור אותן מפי משרדה :מורים פי
שר ) ,(53הציר באנקרה ,ואליהו ששון ),(54
השגריר ברומא.
ששון ,יליד דמשק ,הוא מלאך־שרת אופ
ייני במיוחד .הוא היה אחד ממניחי היסוד
של שיטת־הדו״חים במחלקה המדינית של
• דעתו של חכם מודרני יותר טל או תו
נו שא :הנשיא פראנקלין רוזבלס יצר את
חאיסרה כי  .אין לנו ממה לפחד ,זול ת מן
חפחד ע צ מו'.
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הסוכנות ,שהצטיינה בשילשול של פרטים
חסרי־חשיבות ובעצירות מוחלטת של מח
שבה מדינית*.
בינתיים מסרבים גם אליהו ששון וגם
מורים פישר לוותר על פעילותם הפוריה.
מאחר ששרת־החוץ כבר מינתה את גדעון
רפאל לציר באנקרה ,במקומו של פישר,
עליה לחפש לו עתה מינוי אחר.

)כל חז כויו ח שםורות1

תצפית

• המצג המדיני המסופר במרחכ יסתפר עוד יותר.

אחד
חנורסים הנראים עתה באופק :הצעה בריטית שתזכה ב תמיכ ה אילמת מצד
צרפת וארצותיהברית ,להקים אזור־חיץ מפ!רז בין ישראל ומצרים .אזור זה
יהיה מורכב ממדבר סיני ומחלק של הננב הישראלי .בריטניה תע מיד את
ההצעה כאפ שרות יחידה להפריד בין שני אויבים ,ולהוביל להסדר שלום קבוע.

הצעה זו תעמיד את ישראל כמצכ מדיני קשה.

לאחר כיבו ש
סיני ,ה שמיעה ישו אל באזני ה מעצ מות הנדולו ת את דרישווה להפוך את אזור
הכיבו ש לאזור מפורז ,בו לא יור שה צבא מצרי לחנות .אזור־חיץ כזה ,טענה
ישראל ,יבטיח שקט בג בו לו ת וע שוי לקדם יחסי שלום בין ישראל ומצרים.
עתה ,לכ שיו שמעו ני מו קי ה נגדה היזע תועמד ישראל ב מצב של דור שת ממדינה
אחרת ,מה שהיא אינה מוכנה לתת בעצמה.

מעוטים
פשעי□ נגד המדינה
במשך שבועיים לחשו על כך במסדרונות
הממשלה והכנסת .שר־הפנים הביע בפומבי
את הזדעזעותו ,הממשלה מינתה ועדת־
חקירה ,הציעה לשלם מפרעה של  1000ל׳י
לכל משפחה ״נפגעת״ .נכבדים ערביים הז
כירו כי כופר־הנפש הנהוג עתה בין ערביי
המשולש הוא בגובה של  5000ל״י לכל
הרוג .הממשלה הודיעה כי מפקד גדוד של
משמר־הגבול יועמד לדין צבאי.
איש לא הזכיר מה קרה.
אמר השבוע בכנסת ח״כ גרשום שוקן׳
עורך הארץ ,מי ס ח על חוק הבגד והריגול,
בלי להזכיר אף הוא את המקרה עצמו:
״קיימות אפשרויות אחרות של פשעים נגד
הכלל ונגד המדינה ,שבנסיבות מסויימות
אינן פחות מסוכנות מאשר בגידה וריגול.

הגלולה המתוקה שתצורף לתוכנית זו

 :הבטחה  3׳ כל עוד יחזיקו
צבאות הברית בבסיט ה מפו רז ,שי שתרע מעקבה עד גדות חסואץ ,׳נ תן מעבר
חופ שי לאניות ישראל בתעלת מואץ וב מיפרץ אילת.

• אין סיכויים רכים לחתימת כרית צפאית כין מצרים
וכרית״חמועצות .נמאל עבד אל־נאצר ,שנהנה עד כה מיחס של נ״ ס ר א ליו ת
אוחדת מצד ארצות־חברית ב מל ח מ תו טס צרפת ,בריסניה וישראל ,חו ש ש כי
ברית צבאית פור מאלית עם מוסקבה תדחוף את ארצות־הברית לפעולה ממ שית
נגדו .עתה מרכז רודן מצרים את כל מאמציו הדיפלומטיים להניע את אמריקה
להו שיט לו עזרה פעילה

ממ שית ,בראש

ורא שונה בהוצאת

שלו שת חצבאות

שפלשו ל שטח מצרי.

• מזכיר חאו״ם דאג האמרשילד פועל מאחורי הקלעים
הפינלאומיים למען הסיכה יסד
דית של סדרי הגכולות פין
ישראל ושכנותיה .אחרי כניעתה
של ממ שלת ישראל ללחץ האמריקאי-
סובייטי ,להחזיר את שטחי הכיבו ש
ולסגת לקו שביתת הנ שק של  950ו ,
ע שויה להתפתח דרישה שישראל תקבל
את עקרון הנסיגה לגבולו ת החלוקה של
האו״ס .י ש מיע זאת ראש ממ שלת הודו,
ג׳ואהרלאל נהרו ,אולי גם ב ת מיכ ת נשיא
יוגיסלאביה ,המר שאל טיסו .האמר שילד
אינו מסתיר את תקוותו להסדרת שלום
בין ישראל ומדינות־ערב ,על־יד׳ הקמת
ערבית־פלסטינית

מדינה

בתחומי ם

שנקבעו

חדש ה,

על־יד׳

ב ע רן

החלטת

ח־

חלוקה מ שנ ת . 1947

• שתי איגרות האיומים של
הטרשאל בולגאנין לישראל אי
נן המלה האחרונה כמערכת
האיומים הסובייטית נגד יש
ראל .ה סו ב״ טי ם לא י חתרו על הקלף

ח"כ מאיר ארגוכ )שמאל(

הישראלי ,במסעם לכיבו ש אהדת הער
בים .מאחר שאינם מעוניינים ב סי נ ס ו ן

אוי לאוזניים ש כן שמעו

מ ז ו ״ן עם המערב ,דבר שרוב המנהיגים הערביים היו רואים בעין יפה ,ינח מו

אס לפשל ,חברים של הכוחות המזדיינים
של המדינה משתמשים לרעה בנשק הניתן
בידיהם . .
חברי הכנסת הבינו ,ניענעו ברובם את
ראשיהם לאות הסכמה.
חרות יכלה לטעון כי תוכניתה היתד,
מצליחה ,אלמלא הובס ביג׳י במלחמת עצבים•
מפ״ם יכלה לטעון כי הזהירה מראש מפני
התקשרות עם האימפריאליסטים ,וכי חששו
תיו ,התממשו .הפרוגרסיביים הזהירים יכלו
לטעון כי הזהירות היא תמיד במקומה.
ואילו מעריצי ביג׳י יכלו להמשיך ולהעריץ
את האיש שהקים )כמעט( את ״מלכות
ישראל השלישית״.
• עובדי משרד־החוץ הציניים רגילים עד
היום לספר כי פעם הגיע לשרת הדו״ח הבא
של ש שון :״אל שר החוץ .מאת השגריר
ברומא .הבוקר ב־ 8.30בא אלי לביקור
השגריר הפאקיסטאני .ב הופיעו בדלת נפל
על צווארי והתחבק והתנ שק איתי במ שך
חמ ש דקות רצופות .לאחר מכן הז מנ תיו
לחדר קבלת־האורחים שלי ,ו שאלתיו אם הוא
יסכים ל שתו ת 'קפה כפי שנוהגים להכין או
חו בקאראצ׳י .מו בן שהוא קיבל את הצעתי
ב שמ חה ,ומיד הוג ש הקפה .הוא אישר כי
אכן טעמו ו טיבו של הקפה אינו נופל מזה
המוג ש בסולד תז .לא איבדתי ז מן ו החילו תי
לספר לו אגדות ובדי חו ת הנ הוגו ת בארצו.
הדבר עשה עליו רושם .ד מעו ת ניצנצו ב
עיניו .הז מנ תי לו גס מיני מתיקה מיוחדים
משל ארצו .ה תרג שו תו הגיעה לשיאה .ש
אלתיו אס י שתה ספל קפה נוסף .הוא הסכים
ברצון .כ ן י שבנו ,נ ש אנו מחליפים קפה
ב שיחה ,ו שיחה בקפה ,ב מ שך שעות רבות.
ניסיתי לדבר עמו נם על ר עיונו ת מדיניים,
אבל ב שטח זה מצאתי את לבו סגור לגמרי.
אף על פי כן ,איני מיואש .אני ב טו ח ש
נפתח לפנינו שער רחב לידידות עם פא־
קיסמאן .עלי לציין עוד כי ב היפרדו מ מני,
תו ך נ די נ שיקות והתרג שות ,אסר האיש
שיסכים לבקרני לעתים קרובו ת 

מנהיגי ב רי ת־ח מועצות את הערבים על־ידי תחליף מילולי של איו מים קיצוניים
נגד ישראל.

• אם רצועת עזה תשאר סופית כידי ישראל ,תתעוררנה
כעיות חוקיות ומדיניות על עתידם של תושכי הרצועה.
ש ,!!*,נראית אפ שרית החח? סח כ׳

ט ! נ 1נ ׳ שו א ל

לפי
ת^בנ עאורוויט <! ,.תוש בי

הרצועה הקבועים ,שי שבו בה עוד לפני  . 1948הפליטים ,שנאספו מכל קצות
הארץ ,י מ שיכו להח שב כפליטים ויו חז קו על־יד׳

מוסדות האו״ם ,עד להסדר

שלום עם מדינו ת ערב ,הסדר שינ ס ה את שאלות הפיצויים ,הרכו ש הנטו ש
ויי שובם של הפליטים בבתים חדשים במרחב.

• משכר מאיים על ענף ההדרים.

!

ב שלו ש השנים ה אח רונו ת ספגח
ב ר ת ־ ה מו ע צו ת כ מויו ת ג ז נ ו ת ו תו לנו ת של קרי הדר ׳ שו א לי ,אשר לא היה
לו שוק נוח באירופה ה מערבית ,מול הה ת חרו ת של ספרד ,אימליה וצפון־
אפריקה .עתה ,לאחר שברית־המועצות ביטלה את סחר־ווחליפין בנפט גלם׳
שהיה ק״ ם בינה ו בין ישראל ,קיים חשש רציני ני היא גם לא תרצה לקנות
פרי הדר.

• המפלגות שהזדרזו לכנות ארמונות-קלפים פוליטיים,
חמכוססים על משכר קואליציוני כין מפא״י ומפ״ם ,ינחלו
אכזכה .הרוגז ששרר בק רב צמרת מפא״׳ על עמדתה ה שלילית ש ל מפ״ ם
לגבי פ תיח ת המלחמה ,פג .סייעו ל כן :רצונו של ביג׳י ליצור חזי ת לאו מי ת
רחבה ככל האפשר ונ שיאתה של מפ״ם בעול מ שי מו ת המלחמ ה ללא כל סייג,
מן הרגע בו הוחלט עליה.

• אם עד כה חיית מנותגי העצות וממותחי חכיקורת
על ניהול החסכרה הישראלית כחוץ-לארץ ,תוכל אולי לעשות .
מ ש ה ו מ ע ש י י ו ת ר כ ש ט ח ז ה  .א חרי נ ש לונו ה מו חלט של מנגנון ההסברה
הישראלי

בעולם,

שתהבטא

בציור ת מונ ה

פרו־מצרית

בעולם

כולו,

החליטה

הממ שלה ל ע רון בדק־בית יסודי ב מנגנון ההסברה .הוחלט גם להרחיב את
ה מנגנון ו לגנו ת רשת ענפה שתדע להציג את דברי ישראל בצורה מ שכנעת
ויעילה יותר.
ישנם
אפילו סיכויים נ׳ הוא ירד ,לאחר שהממ שלה תחדש את מדיניות מ חן הסובסידיו ת

• מדד יוקר המחיה לא יעלה בחודשים הקרובים.

למיצרכים המוניי ם רבים .התוצאה
ב תוספת יוקר המחיה.

המידית :לא תהיינה סוד קפיצו ת ניכרות
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