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מזכי שעבר. בשבוע התקיימו בסודיות, שהוגדרו ישראל, ממשלת של ישיבות תי ***
תוכנן. על איפול הוטל כי הודיעה רת־הממשלה ^

 בהכחשה הרדיו יצא בעיתונות, ידיעות כמה אחרי המיסתורין. על הוסיף קול־ישראל
הממשלה. של המדיני הקו שינוי על דיונים כל התנהלו לא כי נאמר בה וחשודה, נמרצת

אמרי מלחץ כתוצאה התכנסה הממשלה כוזכת. חיתה זו הכחשה
לכאות. אות אלא שאנו לחץ קאי
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 (ממשלת־הליגוד־הלאומי) במל״ל עקרונית החלטה שום נתקבלה לא יוני חודש *•אז
 צורך הרגיש לא הממשלה מחברי איש הכבושים. השטחים וגורל תוכנית־שלום לגבי
 אך אישיים, תזכירים הפיצו — ואלון דיין ששון, — שרים שלושה אמנם, בזאת. בהחלטה
מפ״ם. של השלום״ ב״תוכנית גם דנה לא היא בהם. דנה לא כלל הממשלה

 במשא־ומתן אלא קלפיה את תגלה לא ״ישראל לנוסחה: מסביב מאוחדת הממשלה כל כי
 — ממשלת־הליכוד־הלאומי לפירוק מביאה היתד, אחרת החלטה כל ממשלות־ערב״. עם ישיר
למנעו. רוצים השרים שכל דבר

 מן לחץ הוא זה כקו כלשהו לשינוי להכיא המסוגל היחידי הדכר
הוכח. שככר כפי - החוץ

הנוסחה כי נסתבר יארינג. גונאר השגריר של מסעותיו התחלת עם בא הראשון הצעד

!״״קדימה
 במצב לד,ימצא רצתה לא וממשלת־ישראל להבהרה, לחץ יארינג מספיקה. אינה הממשלתית

שלו. שליחות־השלום לכישלון האחראי כגורם שלו, הרשמי בדו״ח יארינג, אותה יאשים בו
 ודבריו מעשיו בעיקבות ויכוחים, כמה אחרי אולם מסויימת. תזוזה אבן אבא תבע לכן

 יארינג, עם בשיחות דבריו כולל אבן, של הצהרותיו כל ינוסחו להבא כי הוחלט אבן, של
 במל״ל. המיוצגות המפלגות כל נציגי על־ידי מראש

הבאות: התזוזות חלו אבן, הצעת ועל־פי יארינג, של לחצו תחת
ממשלות־ערב. עם לשיחות סדר־יום הוצע הראשון: בשלב •
כזה, במשא־ומתן הראשון יהיה הגבולות שסעיף הסכימה ישראל השני: כשלב •

היחידי. הסעיף יהיה שלא בתנאי אך
לא־לגמרי־ישירות. לשיחות הסכמה ניתנה :השלישי כשלכ •

לשי המצרים הסכמת את יארינג השיג כאשר כא זה שלישי שלכ
 המעצמות. ארכע כדכת את יארינג קיבל כף על כלתי־ישירות. חות

כרית־המועצות. ובכללו
 השיחות כי יארינג עם אבן סיכם לפיכך לכך. להסכים ישראל נאלצה אמריקאי בלחץ

 ייפגשו לא אך אחד, במקום יתכנסו הצדדים כל שנציגי כלומר, — רודוס״ יתקיימו,,״בנוסח
הסופי. ההסכם להשגת עד המתוזך, עם ייפגש אחד כל אלא פנים, אל פנים

ומוגבלת. קטנה פעולה רק תנקוט ישראל כי בהרגשה, יצא זו מפגישה פעולה. למנוע כדי

 את לנצל הרצון מן נבעה שעקשנותו בכך חוגים, בכמה אשכול, הואשם מכן (לאחר
הפיקוד.) למוצב בעצמו לעלות כוי יום, באותו שנפצע דיין, משה של העדרו

 אבא הצבאיים. חסרונותיה על נוסף בעולם, ביותר שליליים הדים עוררה כראמה פעולת
 בלגיה, הולנד, — ישראל של המושבעות האוהדות מערב־אירופה, במדינות לסיור יצא אבן

 על דיוזח הוא לפעולה. ביותר שלילי יחס מקום בכל מצא בבריטניה, וגם — לוכסמבורג
לכם!״ ״אמרתי של בסיגנון לממשלה, כך

 להפעיל החלו הם לחוסיין. הצפוייה הסכנה על האמריקאים את העמידה כראמה פעולת
 העלולה ישראלית פעולה מחיר בכל תמנע ארצות־הברית כי עתה ברור ביותר. תקיף לחץ

חוסיין. המלך את להפיל
 נפרד הסדר־שלום למען חזק אמריקאי לחץ התפתח זה עם יחד

_ישראלי-ירדני.
 להם להביא יכולה אמריקה כי הערבי* לעולם להבהיר וגם חוסיין, את להציל בא הדבר

לכך. מסוגלת אינה שברית־המועצות בעוד ישראלית, נסיגה
 המלך ואילו מחיר. בכל כזה, נפרד הסדר למנוע מצריים עם וגמור מנוי סיבה (מאותה

מצריים.) הסכמת בלי לפעול כנראה, מסוגל, אינו חוסיין
 מדינה כי הנחה מתוך פלסטינית, מדינה של הקמתה את למנוע אמריקה עם וגמור מנוי

פרו־אמריקאית. תהיה לא כזאת
 ישראל בממשלת הפדרציה ברעיון אחד תומר אח אין כף משום

הממשלתית. והפקידות הבטחון כצמרת חשובים אוהדים לו יש כי אח
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האמרי־ הגבוה. בדרג האחרונים לדיונים שהביא האמריקאי, הלחץ התפתח זה רקע ל

 ג׳ונ־ של הנקודות חמש על מסתמכים הם ישראל. מצד ברורה מיחלוה דורשים קאים <
 מודגשות עתה אחרות״. בדרכים או ישיר ״במשא־ומתן יושג י ההסדר כי נאמר בהן סון,

האחרות״. ״הדרכים
 עם בשיחות לפתוח חוסיין של מפורשת התחייבות בידיהם יש כי טוענים האמריקאים

יארינג. באמצעות ישראל,
 הסכמתם לקבל כדי ערב, מנהיגי שאר רוב עם מכן ולאחר .עבד־אל־נאצר, עם נפגש חוסיין

 מראש תצהיר שישראל הוא כזאת להסכמה מוקדם תנאי כי לאמריקאים הודיע הוא לכך.
הבטחון״. מועצת החלטות את ״לבצע נכונותה על

 הדיד נערכו זה רקע ועל כזאת, הצהרה מישראל תכעו האמריקאים
 כיקוד אחרי עד נדחה למעשה, הוכרע. טרם הדיץ הגבוה. בדרג י נים

השבוע. כישראל יארינג
 מועצת־ החלטות את לבצע נכונותה על תצהיר שישראל החלטה שתתקבל לוודאי קרוב

ירדן. עם ישיר הסכם במיסגרת הבטחון,
 גם כך. זה שאין נסתבר אולם מל״ל. להתפוצצות תביא כבר כזאת הצהרה כי שסברו היו
 להחלטת ממילא הסכימה כבר ישראל כי לציבור שייאמר בתנאי להצהרה, יסכים בגין השר

דבר. מחדשת ההצהרה אין כן ועל מועצת־הבטחון,
 כדברי — שנכבשו״ שטחים ״לפנות ישראל כנכונות זו הצהרה תתפרש הערבים באוזני
ומוסכמים.״) בטוחים ״לגבולות אחר: פסוק על הדגש את שמה (ממשלת־ישראל ההחלטה.
 יהיו מה להחליט ישראל תצטרף לשיחות, הירדנים יסכימו אם אולם
 אינו בגין השר הליכוד־הלאומי. פירוק צפוי ואז - ויתורה גבולות

אליו. יצטיח ספיר יוסח והשד לנסיגה, הסכמה לשום להסכים יבול
 כי יודע בממשלה הרוב וחד־משמעיים. כתרים איומים תוך מופעל האמריקאי הלחץ
 באמריקה, כל־כולה עתה תלוייה שהיא מביתן אלה, איומים בפני לעמוד יכולה אינה ישראל

 הסובייטי האיום לאור בייחוד לבטחונה. חיוני נשק אספקת מבחינת והן כלכלית מבחינה הן
 מתייחסים דיין, משה ובראשם אישים, כמה אשר ),9—8 עמודים (ראה ישראל על הישיר

רבה. ברצינות אליו
 אמריקאית ערובה ממשלת־ישראל תדרוש אמריקאי, לאיום אפשרית כניעה תמורת אך

מכן. לאחר עליו תתחרט ירדן אם גם — חוסיין עם יושג אשר הסדר לקיום ממשית
 לעשות מסוגל יהיה לא בכלל חוסיין פי כגלוי מקווים השרים רוב
״אל־פתח״. ושל המצרים של לחצם בגלל כלשהו, הסבם

 להמשיך תוכל היא אמריקאי. ללחץ להיכנע ישראל תצטרך לא זו, תקודד, יאמת חוסיין אם
 הממשלה כי להניח אין לכן תיפגע. לא מל״ל שלמות וגם הכבושים, השטחים בכל להחזיק
ממשי. משא־ומתן שיתחיל לפני תתפרק
 ב־ ממשלת־ישראל. של רצונה לפי מתממשות אינן התקוזת כי היה נראה השבוע אולם
 ישראל עם ובלתי־ישירות סודיות לשיחות ירדן מוכנה כאילו נרמז, בלתי־מאושרות ידיעות
עליה• המופעל האמריקאי מהלחץ כתוצאה — בג׳נבה

כאלה. חשאיות לשיחות מוכנה תהיה לא כי כבר הודיעה ישראל

גזמעזטזלת לפירת\ גזוכן אשבול
 למזלה אולם קשה. ביקורת עליו נמתחה ולכן מראש, הסכמה אבן קיבל לא זה לניסוח

 להצדקת במצריים. הפגנוודהסטודנטים בלחץ מהסכמתו, עבד־אל־נאצר נסוג הממשלה של
המוחזקים. השטחים לגבי הישראלי שר־הפנים של הצווים את ניצל הסכמתו, ביטול
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 להסדר'עם תקווה אין כי המסקנה, לידי ויארינג ארצות־הברית הגיעו שלב אותו ך*

 בלבד. ירדני—ישראלי הסדר על להתרכז והחליטו וסוריה, מצריים
 הם זו לפגישה אולם סודית. לפגישה הסכימו ואלה הירדנים, על לחץ הפעילו האמריקאים

החבלנים. פעולת בהפסקת לא אך אחרים, בנושאים לדון שביקש זוטר, נציג שלחו
 מתקדמת ישראל כי ברור והיה במרחב, מרכזי לגורם החבלנים פעולת הפכה בינתיים

בעבר־הירדן. גדולה צבאית פעולה לקראת
 שלטון תחת ירדן, של קיומה כי קבע בו לאשכול, שדר שלח ג׳ונסון

 ביטוי - לארצות־־הברית עליון״ לאומי ״אינטרס הוא חוסיין, חמלף
כלבד. רחוקות לעיתים הנשיא משתמש בו קיצוני
רבין יצחק השגריר את אליו קרא היהודי, קאצנבאך ניקולאס האמריקאי, שר־החוץ עוזר , ■ ,■ו,— ■ ..... - — 14 —

 גם השלטון, יציבות את להבסיח כדי ראשונים בצעדים אשכול לוי נקם זאת עם *חד
מל״ל. תתפרק אםי

 בגין השרים רק יעזבו כיותר הגרוע במיקרהי כי ברור ככר למעשה
הממשלה. מן תפרהב שגח״ל בלומר - ספיר ויוסף

 מפופולריות בהרבה תגרע גח״ל פרישת כי חשש אין בממשלה, יישאר דיין שמשה מכיוון
מגח״ל. יותר הבטחון את כיום מסמל דיין במדינה, היסודות״הקיצוניים בעיני"רוב הממשלה.
 תוך ירדן, עם משא־ומתן פתיחת של במיקרה כי בגין וגם אשכול גם יודעים למעשה

בכך. רוצים אינם האישים ששני למרות לפרוש, חייב בגין יהיה לשטחים, לנסיגה נכונות
ח״כים). נ 20 מתוך 84( בכנסת רוב על לשלוט שתוסיף הממשלה, ביציבות יפגע לא הדבר

 מרצועת־ תיסוג לא ישראל כי בהחלטה מאוחדים הממשלה חברי כל
 עד ים־סוף כחוף להחזיק שתוסיף וכן ומרמת־הגולן, מירושלים עזה,

דיין. כדרישת אל־שייף, שארם
 קיצוניים ״ניצים״ בין רק אלא ו״יונים״, ״ניצים״ בין אמיתי ויכוח בממשלה אין לפיכך
ממשית. בתוכנית־שלום הדוגלים ל״יונים״, ממשי ייצוג שום בממשלה אין מתונים. ו״ניצים״
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