
רשמי) שלום תמורת חלקית מסיגה נכונות על להכריז (מוכנים

היו בראש עומד
 סביבו מלכד נים,
ה מול שרים, גוש
מ המתייצב גוש

מוג אשכול. אחרי
 תומכיו על-ידי דר

ה הפשרה כ״איש
מנ ריאליסטית״,

 את לעשות סה
 כדי המאמצים מירב

תוא לא שישראל
שלי בהכשלת שם

 יארינג. של חותו
מצביע

הנז על
ה המדיניים קים

ב לישראל נגרמים
 בלתי- פעולות של

ע צופה חושבות,
 למצבה שחור תיד
 אמלא ישראל של

גמישות. תגלה

בני עקבית, יונה
ל חבריו לשני גוד

 בממשלה. מפלגה
בגיש נלהב תומך

אבן, אבא של תו

 שעם שפירא,
 לפתיחת התנגדותו

ה ששת מלחמת
 לצירוף פעל ימים,

 ובגין דיין הניצים
ל נכון לממשלה,

 מרחיקי־ ויתורים
השט בשאלת לכת
הס תמורת ,חים
שלום. כמי

 הפסימיסטים אחד
הממש שרי שבין

 לעתידה בקשר לה
ישר של המדיני

 ודוחף דמתי אל.
הת צופה אבן. את

ב סובייטית ערבות
מרחב.

ש להשגת תוכניתו
ויתו תמורת לום
הח :שעיקרה רים,
 תון שטחים זרת

ה בעיית פיתרון
ה בשטחים פליטים

מוחזרים.

 בקו הוא אף דוגל
הריאליס הפשרה

 אינו כי אם טית,
ב להשתתף מרבה

ה גורל על דיונים
 המוחזקים. שטחים
 שר- היותו למרות

 נגד טוען החמוד,
 של הריגשית הגישה

ה בזיקה הדוגלים
ה של היסטורית

לאת היהודי עם
בשט שונים רים
א המוחזקים. חים

 פרטית: בשיחה מר
 שכם שאנשי ״זה

ב דינה את אנסו
 אינו עדיין עירם,

 עם בין קשר יוצר
לשכם.״ ישראל

אח השני, המנהיג
ב התומן אבן, רי

 הפשרה בקו תוקף
וה הריאליסטית,

בממש החזק איש
 אשכול. מול לה

 ל־ תקיף מתנגד
ב הסיפוח. תובעי
ה ערב של ויכוח

 נקט לא מלחמה
 אן עמדה, אמנם

יוח שאם הצהיר
ה פתיחת על לט

ית לא —מלחמה
ב כיום ניצב נגד.

היונים. מחנה ראש

מפ קו לפי הולך
 תמיד שלא לגתו,
 כי אם מהו, ברור

נח הוא בדרך־כלל
 היונים. בין שב

 ב״תוכנית־ דבקותו
 מפ״ם של השלום״

 לחילופי־דב- גרמה
ועוק חריפים רים

 חבריו עם צניים
לפ גם לקואליציה.

 היה המלחמה ני
היונים. בין

 מ- של השני השר
 הוא גם הולד פ״ם,
 מפלגתו, קו לפי

ל אמנם המתנגד
הח והמציע סיפוח

 מסו- שטחים זרת
 אך לחוסיין, יימים
 על אי־ויתור דורש

 מסויימים שטחים
 רצועת־עזה בסיני,

 תמך וברמת־הגולן.
אבן בעמדת

 ערב בו שתמך כפי
כ תובע המלחמה.

 לא לנסיגה תנאי
א חוזה־שלום, רק
שג החלפת גם לא

רירים.

 כלל, בדרך מקבל,
ו אבן, עמדת את

הלו מראשי היה
לנ חצים
מדי יוזמה קוט
 את לשבור כדי נית

 במגעים הקיפאון
 אר- עם היקיפים
צות־ערב.

שוה נכונות ער הודעה לכר (מתנגדיםהניצים רשמי) משא־ומחן דנני רנ

אשכול
ל זכר מגלה אינו

 הגדולים היסוסים
ע עליו שהשתלטו

 אחד המלחמה. רב
 התקיפים הניצים
כאי נראה ביותר.

להיר משתדל לו
מ אף תקיף אות
רו מבגין. או דיין
 גבול־ה־ בירדן אה

ישראל. של בטחון

 לשכנע מנסה
לפש

 גישור לשם רות,
 הניצים עמדות בין

והיונים.

ב למלחמה התנגד
האח יוני שלהי

 אינו כיום אן רון,
עמד את מבהיר

 שפירא בין נע תו.
אן לבורג,

 לצד התייצב
אבן. נגד אשבול

דיין
 בדיוני השתתף לא

האחרו הממשלה
 ריתוקו בגלל נים

ה עמדתו למיטתו.
ברו אינה סופית

מניחים אך רה,
מצ שהוא

 הגדה בהחזרת דד
הפיכ תוך לירדן,

 מפורז לאזור תה
הירד הצבא לגבי

 כי סבור הוא ני.
 לרעת פועל הזמן

 ולאחרונה ישראל
 כי חששות מגלה

ל עלולים הרוסים
 ב־ בפועל התערב
התנג של מיקרה

צבאית. שות

 תקיף כנץ התגלה
 מלחמת״ לפני עוד

 עקבי נשאר יוני.
בסי מצדד מאז,
ומת שטחים פוח
לאבן. חריף נגד

בגין
 הני- בין התקיף

 לכל מתנגד צים.
 ול־ נסיגה הצעת

 ל- כלשהם ויתורים
ל נחשב יארינג.

 ארץ־ דורשי ראש
 השלמה ישראל
סי דורש .

 כל של מיידי פוח
המוחז השטחים

 הכרזה תון קים,
 ביניים תקופת על
 שנים, חמש של

 את שיהפכו לפני
ל השטחים תושבי

 ישראליים. אזרחים
 שיחות־שיכ- מקיים

ש עם רבות נוע
ומנהיגים. רים

ספיר י.
 ל- בגין של חברו

ריא יותר גח״ל.
ני אך ממנו, ליסט

הו מאחוריו. צב
הממש לראש דיע
לה,

 יפרוש שאם ,
 מהממשלה, בגין

 הוא אף ייאלץ
לפרוש.

אלון
במח מאוד פעיל

 מתוך הניצים, נה
ב להתבלט רצון

 כ־ בטחון שאלות
בעלאוטוריטה.מת

 דיין לתוכנית נגד
ואף

ל תוכניתו, את
 ישראל תספח פיה

 ביקעת את לעצמה
או ותיישב הירדן

צב ביישובים תה
ה ואזרחיים. איים
 תוכרז עצמה גדה

ת נפרדת, כקהילה
 חוסיין, שלטון חת

לישראלים. פתוחה

כרמל
 בין ביותר העקבי

 הממשלה שרי כל
 או להכריז שאין

 כל דבר להחליט
ה יישבו לא עוד

ה לשולחן ערבים
דיונים.

גלילי
 הטוען מובהק, נץ

 אין הנוכחי שבמצב
 עניין כל לישראל
לג העלול בשלום,

 נזק. רק לה רום
בסיפוח. תומן

בורג
נח המלחמה לפני
 אולם ליונה. שב

למפ שחברו בעוד
 משה חיים לגה,

ל מתייצב שפירא,
הו אבן, אבא צד
אש אחרי בורג לך

ודיין. כול

ם ן ח ס מ  ■ ה
הסעיפים על

 ס:בית עמדה קנעו (לא
ואבן) אשכול עמדות בין

 מתונה, גישה בעל
 על לשמור מנסה
 בין מיוחד מעמד

 אינו המחנות. שני
ברו ה1עמ נוקט

אד רה,
עשוי

 של לצידו להתייצב
אבן. אבא

 את כלל מביע אינו
ה בנושאים דעתו

ל פתוח מדיניים.
ה משני השפעות

אגפים.

ב להיכלל מסרב
 אחר. או זה מחנה
שותק

 אבן אנשי .
כי טוענים
ב לצידם, יטה

השפע בגלל עיקר
ס פינחס של תו

פיר.


