
במרחב
ושלום מלחמה

הפרופסור של קולו
ם  ליחסים לקוות שאץ נניח אם ״...ג
 בין נורמאליים וכלכליים חברתיים פוליטיים׳

ה ובעתיד כעת הערבי והעולם ישראל
 לעמוד שעלינו אומרת זאת האם — קרוב

ולא!״ לא ידיים? בחיבוק ולחכות
 הוגי מפי אלה מלים נשמעו פעם לא
 במרחב ההשתלבות שרעיון ישראליים, דעות
 בדברי גם מעשית. כאפשרות להם נראה

 מאוד. דומות מלים לעתים נרשמו הכנסת
 בירושלים, או בתל־אביב הושמעו אילו לכן,
 אולם כלשהי. לב לתשומת ראויות היו לא
 והאיש הלבנון. בירת בביירות, נאמרו הן

 הפרופסור מאשר אחר לא היה אותן שאמר
ב לשעבר לפילוסופיה מרצה מאליק, שארל

 וכיום בירות, של האמריקאית אוניברסיטה
הלבנון. של שר-החוץ

 עבור במיוחד שנכתב במאמר מאליק, קבע
״מי אפיירס: פוריין האמריקאי, הירחון
 והערבי* ישראל בין שלום על שמדבר

בינלאו לסכסוכים הבעיה את להשוות רגיל
 נלחמו וגרמניה צרפת הלא אחרים. מיים
 כך שלום. על הסכימו ובסוף בשני* אחת
 ובין וספרד ארצות־הברית בין הדבר היה

 למה כן, ואס והדרומית. הצפונית קוריאה
בפלסטין?״ דומה מצב ייתכן לא

 שהוא הפרופסור, על־ידי ניתנה התשובה
 ביותר המקובלות המרחביות הדמויות אחת
 ארץ־ישראל ״סיכסוו אמריקה; מדינאי בין

 שסיכסוכים בזמן בו רבות. מבחינות שונה
 כשהצד כלל בדרך נגמרו אחרים בינלאומיים

 המס־צח, על השלום תנאי את הכתיב המנצח
 אחד. צד של מכריע נצחון כאן היה לא

 גזע דת, של יסודיים הבדלים גם היו כאן
 המלחמה ואילו הצדדים, שני בין ותרבות

ש אלא קיימות מדינות שתי בין פרצה לא
 קמה אשר מדינה בישראל רואים הערבים

מארצם.״ אותם וגירשה הנשק בכוח
 בכל מאמין, מדוע מפורטת. הצעה

 אין כי )39( הצעיר הנוצרי הפרופסור זאת,
השלום? העדר מול שלובות בידים לשבת

ל מפורטת הצעה על מבוססת אמונתו
 ידועה במידה להקל ״אפשר השלים: השכנת

 הגליל בעזרת הערבים הפליטים מצב על
 תוכנית על־ידי וגם (הישראלי) המערבי
 (הערבי) הירדן עמק פיתוח של מוסכמת

ער אדמות על הנותרים הפליטים ויישוב
 בפירוש מתנגדים לו אשר דבר — ביות״
 הקשר בעיית גם ערב. מנהיגי יתר קולני

 ערב, מדינות ושאר מצרים בין היבשתי
 פתרונה את למצוא עשויה מאליק, מאמין
ה הרכוש בעד הפיצויים בעיית גם ואתה
המלחמה. ונזקי נטוש

 של מאד גמישה תפיסה שהיא הצעתו,
 על עומדת איננה המקורית, החלוקה תוכנית
 יצירת או לערבים למשל, ולוד, יפו החזרת

או ישראלית. טריטוריה בתיך ערביים איים
 צירה לאיזו לחזור יש כי חושב הוא לם
 הזיון מירוץ ולביטול ירושלים בינאום של

ההדדי.
 אחרי לקדמותו יחזור לא הקרוב ״המזרח

 יתבגרו ״אם סיכם. ישראל״, מדינת קום
 שקרה מה כל ויבינו יתעוררו אם הערבים,

 יסודות מעמקי עד יגיעו גם אז באמת,
 תעבור עמוקה תמורה וקיומם. חוויתם

עליהם.״
 מאליק, מייעץ זו, תמורה שתחול עד

ה וכל וישראל — שהעולם מאד ״חשוב
 יחסו את יבנה — בתוכו העילמית יהדות

 אמת של ברורים עקרונות על הערבים אל
 את להראות עשויים הם רק אשר וצדק,
וערב״. ישראל בין יציב לשלום הדרך
 אולם פרו־ישראלית. תוכנית זו היתה לא
ה מלחמת מאז הראשונה הפעם זו היתה

 ראשונה ממדרגה ערבית שאישיות עצמאות
בסו יצטרד הערבי העולם כי בפומבי אמרה

 מדינת של קיומה עם להשלים דבר של סו
בשלום. ישראל

עיראק
בטלה ההצעה

 בסיני, המלחמה פרוץ לפני שבועיים
 בעיית על הודעה בגדאד ממשלת פירסמה
בת בישראל להכיר מוכנה עיראק פלסטין:

 ,1947 של החלוקה לגבולות שתסכים נאי
הקודם. במקומם הפליטים את לשקם ותעזור

 לדברי לב איש כמעט שם לא בישראל,
 אל־נאצר עבד אמר שנה לפני כבר בגדאד.

 חדל העברי והישוב הדברים, אותם את
 התקרב ערב, שבמדינות אלא מהם. להתרגש

 אל- נורי הצעת גיאותו. לשיא הלאומנות גל
 הערבי׳ באינטרס כבגידה שם נשמעה מעיד

הקשה. בשעתם לישראלים, יד הושטת

ממ החלו הערביות השידור תחנות כל
 ואז בגדאד. על ולעג ביקורת חיצי טירות

 יומיים, כעבור סיני. גבול את צה״ל חצה
 דחופה. לישיבה העיראקית הממשלה התכנסה
 החלטה התוצאה: פלסטין. בעיית הנושא:
 התחרטו כי העיראקים הודיעו בה רשמית,

ל יסכימו מעתה וכי הקודמת הצעת על
 חיסולה פלסטין: לבעיית בלבד אחד פתרון

 יקח והשד — ישראל מדינת של המוחלט
או״ם. של החלוקה החלטת את

סוריה
האחורית הדלת
 לפני בעליזות, הכריז הבדל״, אין ״בינינו

 במסיבה גבוה, סורי פקיד אחדים שבועות
 הוא ״ההבדל בדמשק. הסובייטית בשגרירות

 למה הסביר והוא פנימי.״ סדר של עניין רק
בער וסוריה רוסיה של שמותיהן התכוון:

אחר. בסדר ההברות, מאותן מורכבים בית,
 בוודאי הספיק כי אם בהנאה, חייך הרוסי

 פעמים עשרות הלצה אותה את לשמוע
 אחרת, מדינה מכל יותר כי האחרונים. בימים
רוסית. השפעה הסורית הריפובליקד, חדורה

 שנה, לפני עוד מוכס. לצכא ככוד
הדיפ קשריה את ברית־המועצות קיימה

 שחילק ציר. באמצעות סוריה עם לומטיים
 מכהן כיום, וביירות. דמשק בין זמנו את

 תפקידו שכל מוסמך, סובייטי שגריר בדמשק
ש שעה סוריה, עם הקשרים את לטפח

 עלו דיפלומטית, ברמה המוסמכים, הנציגים
.13ל־ מארבעה

 במסחר, דבר: בכל ניכרת הרוסים השפעת
בתע בבתי־הספר באמנות, בייצוא, ביבוא,
הקצו בחוגי — ובעיקר נגד־מערבית מולה

 הרוסי, הכבד הנשק על עין הלוטשת נה,
ה בחיים גם אין־כסף. חינם כמעט המוצע

 ברית־המועצות תופסת הפנימיים פוליטיים
 גיבוש כל חסר הימני הרוב ראשון: מקום

 השמאלי המיעוט ומסוכסך: מפוצל רעיוני,
מתמי נהנה כהלכה, מאורגן בבית־הנבחרים

הקצונה. כת
 משקיפים לדעת הסורי, הצבא של כוחו

 מקורות, אותם לפי ביותר. מוגזם מערביים,
 אשר — חטיבות משש זה צבא מורכב

 לפחות אולם ביותר. ירוד לחימתן כוח
 של ליכולתו כבוד רוחש אחד אויב־בכוח

 הסורי. הנבחרים בית וזהו הסורי, הצבא
 ,1949ב־ מובס, הביתה שחזר אחרי גם כי

 את לסלק הסורי הצבא של בכוחו היה
השלטון. את ולכבוש הפוליטיקאים
מש אלה, בתנאים כועסות. השכנות

 מאליה מובנת מטרה בגדאד ברית משת
 של קיומה סיבת כי הסורים. להתקפות

 חדירה בפני הדרך את לחסום היא הברית
 ב־ רואים הסורים ואילו למרחב סובייטית

המערב. נגד המאבק גיבורת ברית־המועצות
 עיראק כלכלית: היתה הראשונה התגובה

 גבולן לאורך חרם חגורת מתחו ותורכיה
 על מאד גבוהים מסי־יבוא הטילו סוריה, עם
 את מיקשה אף תורכיה סורית. סחורה כל

 חדירת למנוע כדי גבולה, שעל התייל גדרות
 הצטמצמה המדינית, בגיזרה סוריים. מבריחים
 לוהטות להתקפות זה, בשלב המלחמה,

האתר. גבי מעל
 אל- שוכרי סוריה. נשיא טס אשר עד

 שיתוף־ חוזה על חתם למוסקבה, כןאתלי,
 גם ואתו —. סובייטי נשק הדוק. פעולה
מצ החל — סובייטיים וטכנאים טייסים

 של ההגנה קו סוריים. בבסיסים טבר
 פגז אף שיירה מבלי נפרץ, בגדאד ברית
אחד.

ביצו הקימו והעיראקים שהתורכים שעה
ל הרוסים חדרו צפון, כלפי המופנים רים

 סוריה נמלי האחורית: הדלת דרך מרחב
 עמדות במהרה תפסו שלה. התעופה ושדות
אותם. לעצור שנועדו הביצורים בעורף

 זה היה בגדאד, ברית מדינות בשביל
מיידית. פעולה שדרש מצב

מחרוזת
יקד תענוג

 העובר העיראקי הנפט צינור פוצץ מאז
 מיליון 80 עיראק הפסידה ובלבנון בסוריה

 ש־ מבלי העובר יום כל בתמלוגים. דולר
העירא לכלכלה עולה הנפט, הזרמת תחודש

לי״ש. אלף 250 קית

הקל אל ד3הב מן
 ניבא אל־ביטאר, סלאח הסורי, החוץ שר

 בין מלאה הבנה תושג שנתיים תוך כי
 ותשעה שנה ארצות־הברית. לבין הערבים
 בין הבנה להשגת דרושים יהיו חודשים
ל חודשים ושלושה עצמם, לבין הערבים

האמריקאים. עם הבנה השגת

1 העתיק מהמחר במינן מיוחדות תמונות

קתרינו אוצר
-וי

. כסלע היכה ומשה .  שי המקומית, המסורת קובעת הזה, הבודד הברוש בצל כאן, .
יש יהודיים, מקורות במדבר. התועים ישראל, לבני מים סמנו והוציא בסלע משה חיכה
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