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 הכריז, הישראלי בית־המשפט האמריקאי,
זו. בורך ללכת מתכוון אינו כי השבוע,

מדיניות
הפיתרון

 לחוסיין הגדה את תחזירו ? תעשו ״מה
 בהתפשטות תסתפקו 1 למצרים עזה ורצועת

ד׳ קטנה טריטוריאלית
 עתונאים במסיבת בערבית, נשאלה השאלה

 סוכנות־נסיעות מנהל ריאן, עאדל בתל־אביב.
 אשר במסיבה הופיע המזרחית, מירושלים

 ישראל־ פדרציה למען התנועה על־ידי כונסה
פלסטין.

 ששת־ קרבות תום עם מייד קמה זו תנועה
 שאחדים רבים, שוחרי־שלום וליכדה הימים,

 שנים מזה הפדרציה ברעיון דגלו מהם
ב אחר, קול להשמיע ביקשה עתה רבות*.

הסיפוח. דורשי למקהלת ניגוד
 העיתונאים בפני שהוצגה כפי התוכנית,

 עמוס ילין־מור, נתן — התנועה נציגי על־ידי
 מתבססת — כהן ושלום ראפ אורי קינן,

 יוני ״מלחמת ברורות. הנתות־יסוד כמה על
 היא קצרה. ״היתד, בהודעתם, נאמר ,״1967

 מצב־ביניים, יצרה היא בעייה. שום פתרה לא
 מלחמת־ לקראת הידרדרות ייתכנו שממנו

.לשלום דרך סלילת או נוספת, דמים . . 
 במשא- לפתוח וחייבת זכאית ישראל ממשלת

ה הערבי העם של נציגות עם ישיר ומתן
 זכויות בעל שהוא היחידי הגוף — פלסטיני

מלבדנו.״ הזאת, בארץ
 הדרוש, הראשון הצעד מדינה־בדרך.

ישראל, ממשלת של מיידית הצהרה הוא

 נזפ״ס איש קינן, עמוס העיתונאי ביניהם *
 מרצה אבנרי, א,ורי ילין־מור, נתן כהן, אהרן

 מספר ראפ■ אורי תליאביב אוניברסיטת
איש. לכאלף כבר הגיע המצטרפים

 כזו, הצהרה באין כוונותיה. את תבהיר בה
 למען בגלוי לצאת רבים ערבים חוששים

 שפירושה — עצמאית פלסטינית מדינה
 יחסי־שלום וקשירת חוסיין מממלכת ניתוק

ישראל. עם
 מעבר תהליך יתחיל זו, הכרזה לאחר
 של נציגות לידיה תקבל בסופו הדרגתי,

 ותייצג בשטחים השלטון את פלסטין ערביי
ישראל. עם לשלום במשא־ומתן עמה את

 לבין ישראל מדינת בין שייחתם בהסכם
 ייקבעו הפלסטיני, הערבי העם של נציגותו

 ושלמותן בטחונן על לשמירה מינימום תנאי
 יתחייבו לפיהם אשר המדינות, שתי של

 או הסכמים לכרות לא השאר, בין שתיהן,
 אחרות מדינות עם וצבאיות מדיניות בריתות

האחר. הצד הסכמת ללא
 העצמאות הכרזת עם יחד תוקם הפדרציה

הפלסטינית. הרפובליקה של
 במיסגרת ריבוניות תהיינה המדינות שתי
בהס קשורות תהיינה שתיהן אך זה, הסכם
 ויתרחב שלבים־שלבים יילך שהקפם דרים
 היום כבר ביניהן. האימון יחסי שיגדלו ככל

 איחוד יקיפו אלה הסדרים כי לחזות, אפשר
 שתי לאזרחי ומעבר תנועה וחופש מכם

ולתיירים. המדינות
תצ הפדרציה לגבולות הצבאית האחריות

העצד,הגנד, צורכי את בחשבון להביא טרך
המדינות. שתי׳ של מית

לשי ישראל תסייע זה הסדר במיסגרת
ב במחנות היושבים הפליטים של קומם

 הארץ אוצרות ובפיתוח המוחזקים, שטחים
עמיה. שני לטובת

 ולתיירים, לאזרחים התנועה, חופש לעומת
 אזרח של והאחזות־קבע התיישבות תיאסר
האחרת. במדינה אחת מדינה

ה ערבים יש האם שנתיים. תוך
 השיב כך על ? זו תוכנית לקבל מוכנים

הפלס העם שרוב חושב ״אני ריאן: עאדל
לה.״ מסכים טיני

ה : זהירה הסתייגות הביע הוא אולם

 לאפשר יש תחילה שני. כצעד תוקם פדרציה
ש עצמאית, פלסטינית מדינה של הקמתה

 מדינת עם ממשי בהסכם־שלום קשורה תהיה
 של החיוניים האינטרסים יובטחו בו ישראל,

 הגדולה,״ האחות ״ישראל, המדינות. שתי
 הקטנה לאחותה לסייע תסכים ״בוודאי אמר,

פלסטין.״
 הכללית לרמתה פלסטין לכשתתקרב ואז,

 ילמדו העמים ששני ולאחר ישראל, של
 תקום כאבי־העבר, את ולשכוח בשלום לחיות

הפדרציה.
 מדינה שתקום ״עד ? לכך דרוש זמן כמה

 ישארל עם שלום על שתחתום פלסטינית
.קטנה־יחטית תקופח־מעבר דרושה . שנ .

היותר.״ לכל תיים

צה״יל
עלבון

לרב־אלוף
 לשעבר הרמט״כלים ששת מתוך חמישה

 ששת־ במלחמת פעיל חלק נטלו צד,״ל של
 צבי שר־הבטחון. היה דיין משה הימים.

 ויגאל המיוחד. לעוזרו מונה צור (״צ׳רה״)
 •מרדכי ,.לראש־ה,ממשלה ליועץ מונה ידין

 המשק של מטר,־ד,חירום לראש מונה מקלף
 למשימות גויים לסקוב חיים ואילו האזרחי

הכוננות. בתקופת עוד בחו״ל מיוחדות
 שותף לא דורי, יעקב הראשון, הרמטכ״ל

.68 גילו: מפאת המלחמתי, במאמץ
 בחלוקת הוחל כאשר השבוע, ? נקמה

 שלושה רק כי הסתבר ששת־הימים אות
 צור, באות: זכו לשעבר הרמטכ״לים מתוך
 לאות זכאי היה לא דיין משה וידין. מקלף
 של כוח־אדם אגף על־ידי חוייל שלא כיוון

 שירת הוא המפורשת. בקשתו למרות צר,״ל,
אזרח. בהיותו המדינה, של כשר־ד,בטחון

גרמה לא לדיין האות אי־הענקת אם אולם

ריאן עאדל
הקטנה לאחות תעזור הגדולה האחות

 לחיים אי־הענקתו הרי רבה, התרגשות
צד,״ל. בצמרת תגובות של גל עוררה לסקוב

 ל־ האות לאי־הענקת הרישמי הנימוק
 בשרות שפעל שלמרות העובדה היתד, לסקוב

 הרי והמלחמה, הכוננות בתקופת המדינה
 של מאמציו גם רישמי. באופן חוייל לא

 על פיקוד המלחמה בשעת לקבל לסקוב
נדחו. החזיתות באחת אוגדה

 ליי של אישית נקמה בכך ראו רבים
 לסקוב חיים לרב־אלוף השומר אשכול,

 מאת״א פרישתו על הודיע בו מיום טינה
אשכול). תומכי (אזרחים

ה ע ר כ  לפני שהתעוררה אחרת בעייה 1 ה
 האיש יהיה מי היתר, ששת־הימים אות חלוקת

)16 בעמוד (המשך

י

? כואש־ממשלה רוצה אתה מי השאלה: על ו1ע איש אלף

111X73 713111*
על ביותר המקובלת -*ממשלה

 כנראה היא הממוצע הישראלי האזרח [ |
ששר אשכול, לוי עומד שבראשה ממשלה
 וששר־החוץ דיין משה הוא שלה ד,בטחון

אבן. אבא הוא שלד,
 האחרונים בחודשים הגיעו זאת מסקנה אל

 המישאלים. ועורכי דעת־הקהל חוקרי כל
על־ שוב שעבר בשבוע אומתה זאת ומסקנה

 שערכו הזה, העולם של חוליות־חקר ידי
 שונים בימים שונים, בקווים ישראל, ברכבת

 נוסעי בין נסיונית קלפי שונות, ובשעות
 של למדי מייצג מידגם המהווים הרכבות,

ישראל, אוכלוסיית
★ ★ ★

בדיחות בלי
ה מעמדו היא הבולמת מסקנה

 על אשכול. לוי של והמחוזק איתן | !
 זר. ברגע שיעמוד רוצה היית ״מי השאלה ;

ה מן 37,/״ ענו ישראל?״ ממשלת בראש
אשכול. לוי נשאלים:
 משה עמד אשכול לוי מאחורי מאד רחוק

 עם רק אבל השני, במקום אמנם — דיין ^
הקולות. של 17״/״

 יגאל הקולות, מן 87, קיבל בגין מנחם
 בן־ דויד כמו בדיוק ׳67מ־״ פחות אלון

גוריון.
 בדיחות- ימי מאז מהפכני שינוי זה היה

העו של הגדול המישאל נערך בהן אשכול,
 קיבל ואשכול )1528 הזד, (העולם הזה לם
 גרף שבן־גוריון שעה ,19״/״ בקושי אז
•14״/״ — בגין ומנחם הקולות מן 22״/״

 ברשימת היחיד: השינוי היה לא גם זד,
 חדש כוכב זרח לראשות־הממשלה המועמדים

 (אחרי הרביעי למקום שהגיע רבין, יצחק —
הקולות. מן 7ב־״/״ זכה בגין) דיין, אשכול,
 לתהום־הנשייה עימו גרר בן־גוריון דויד

.2ל־״/״ 4מ־״/״ שירד פרם, שמעון את גם
 יערי מאיר של מסוגו מפלגות ראשי

משר, אחוז; לחצי 2מ־״/״ ירדו המפ״מי :
אחד. לאחוז 3מ־״/״ המפד״לי שפירא

 חבר־הכנסת גם : אישית נקודה •
 לוי לעבר הקולות מקיטוב נפגע אבנרי אורי ״

של 4.5ב־״/״ זכה 1966 במישאל אשכול.

.2ב־״/״ רק שעבר השבוע במישאל הקולות;
 לראשות־ ההעדפה כי לשכוח אסור אולם

את אוטומטית עדיין מסמלת אינה הממשלה

 של כוחן את לא ובמיוחד המפלגות, כוח
הקטנות. המפלגות

לא ל״ע בעד בבחירות מצביע שלמשל, מי,

 לראש־ קול במשה דווקא לרצות חייב
ש מי להיפך. גם אמור זה ודבר הממשלה

 לא לראש־הממשלה דיין במשה רוצה היה
רפ״י. של מצביע דווקא להיות חייב

ב הציבור, בתודעת עומד, דיין כי ואם
 כי מתברר הרי אשכול אחרי השני מקום
 שבמישאל שעה בירידה• רפ״י של כוחה
הקו של 32״/״ ודיין פרם ביג׳י צברו 1966
בלבד. 25ל־״/״ זכו הפעם לות׳
 לעצמו ריכז דיין אישית. נקודה •

 קולותיו את גם אלא ביג׳י, קולות את רק לא
 דיין, על הקודם במישאל שעלה פרס, של

 עשירית את בקושי פרס קיבל שעכשיו שעה
לדיין. שניתנו הקולות מספר

★ ★ ★
מתנגדים החסידים

 הירידה במישאל: אחר מעניין ירוי *
 סנה משה של משיכתו בכוח העזה ^

 החשיבות חוסר אחוז); לשליש אחד (מאחוז
 אחוז); (חצי תמיר שמואל של הציבורית
 עלה שאפילו ידין, ייגאל של הרבה ויציבותו

אחוזים. לשלושה משניים
 הבגרות היא והקובע האמיתי הגילוי אבל

 המבחין הישראלי, הקהל שמגלה העצומה
 אם לממלאי־התפקידים. התפקידים בין היטב

 משה את לראות רוצים היו 177, רק כי
9 הרי ראש־ד,ממשלה׳ כס על דיין 1  רוצים 7
כשריד,בטחון. בו

 אבן באבא רוצים היו 37״ רק כי ואם
ש רוצים היו 897, הרי לראש־הממשלה

כשר־החוץ. ויכהן ימשיך
 העיקריים הלאוו אומרי כי מעניין אגב,
 לוי חסידי הם כשר״הבטחון דיין למשה
3( אשכול 2  שהיו ואלה השוללים) מן 7

).17(״/״ כראש־ממשלה לראותו מעדיפים
 הקבוצות שתי :אישית נקודה #

 דיין למשה המתנגדות הנוספות העיקריות
 אבנרי אורי ח״כ חסידי הם כשר־הבטחון

אלון. יגאל וח״כ

מאמינים השמרנים
נ—

 הם אבן אבא את אוהבים שאינם לה
השול מכלל 237(, דייו חסידי בעיקר

).15(״/״ בגין ומנחם לים)
 אחרת קבוצה אישית: נקודה •

 הם למשרד־החוץ אבן אבא את השוללת
)•8(״/״ רבין יצחק של חסידיו דווקא

 המישאל מוכיח לכל ומעל קודם אבל
 הבוחר של שמרנותו את — אחד דבר

 צמרת הרכב את והרואה המאמין, הישראלי,
ביותר. המוצלח כצירוף הנוכחית הממשלה

ישאל ל מ ה ק ־ ת ע ד

ישראל? ממשלת כראש זה ברגע שיעמוד רוצה היית מי
בלבד) אחד שם ליו * (סמן

7 1 דיין משה □ אשכול לוי □
!8 פרם שמעון □ מאיר גולדה □

ידין יגאל ם ספיר פינחס □
ג* בגין מנחם □ אבן אבא □

/ ספיר יוסף □ רבץ יצחק □
רוזן פנחס □ ד אלון יגאל □

־* תמיר שמואל □ גלילי ישראל □
אבנרי אורי □ יערי מאיר □

3 סנה משה □ שפירא חיים משה □
9 □ בן־גוריון דויד □

דעה לי אין ם #3
שר־הכטחון? להישאר צייד דיין שמשה הושב אתה האם

?0 לא 9 כז ם
שר־החוץ? להישאר צריך אבן ! שאבא חושב אתה האם

/ כן ם 28/ * לא □ ,

שיתוף־ד&עולד.) על תודה הזר,״. ״העולם מערכח ע״י הנערך עיתונאי מישאל (זהו


