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 עליו וכי ביוני, 5,־ד לגבולות לקודת לו אל כי לחוסיין האמריקאים הודיעו זאת, לעומת
בגדה. גבול לתיקוני מוכן להיות

"״הגדול \אי2האגזרי הלזזץ
 ישראל: צמרת ולכל למל״ל האופייני אחד, במישגה לוקים האלה החשבונות ל ך*

העבר. על מבוססים הם.
 עדיין הממשלה וחברי מסחררת, במהירות התפתחויות חלים בינתיים

ישראל. לגבי משמעותם מלוא על עמדו לא
העיקריות: ההתפתחויות

• הבוח של לחץ מכל אותו משחררת לנשיאות, מועמד להיות שלא ג׳ונסון, החלטת י
 אנטי־ מדיניות כל לבצע ג׳ונסון יוכל ,1969 בינואר התפקיד, מן לפרישתו עד היהודיים. רים

שיחפוץ. ישראלית
 וייאט־נאם, מלחמת את שחיסל כאיש להיסטוריה להיכנס ג׳ונסון עם וגמור מנוי #

קנדי. בימי כמו ליושנה, סובייטית—האמריקאית הברית עטרת את ושד,חזיר
 על גם מקובל שיהיה במרחב הסדר ללא סובייטית—אמריקאית ברית תיתכן לא #

המצרים). על גם (כלומר: הרוסים

 היוקרה את שיציל בח־ייאט־נאם, שלום לטובת האנוי על מוסקבה השפעת תמורת •
 האינטרסים את שיתאמו במרחב תנאי־שלום מוושינגטון לתבוע מוסקבה תוכל האמריקאית,
ישראל. חשבון על — ערביים—הסובייטיים

 הערביים הגורמים שאר את המדרבן אל־פתח, מקיום להתעלם יוכל לא צד שום •
מוסקבה. ואת

 ימית, להתערבות עתה מוכנה במרחב, הצבאית נוכחותה את מגבירה עצמה מוסקבה •
 ישראל, על ישיר כאיום — אוניותיה על המוצב חיל־נחיתה באמצעות יבשתית, וגם אווירית
ישראל. על לחצה את תגביר שזו כדי אמריקה, על וכלחץ

 שבועות תוך להיווצר איפוא, עלול, הנוכחי, ה״קטן" הלחץ לעומת
יותר. לאין־שיעור בבד אמריקאי לחץ מעטים

 לנסות רק תוכל היא זה. ללחץ להתנגד תוכל לא באמריקה, התלויה ישראל, ממשלת
 תקווה מתוך ג׳ונסון, הסתלקות אחרי עד הערבית, הנוקשות ניצול תוך ההכרעה, את לדחות

ישראל. בעמדת יותר להתחשב יצטרך הבא הנשיא כי
 אמריקאי-סוכייטי לחץ למנוע ישראל תובל שכה היחידה הצורה

 הערכי העולם עם ישירה להידברות כעצמה להגיע היא בזה, משולב
 אין זה לפיתרץ דווקא אולם הפלסטיני. העם עם הידברות על־יידי -

 השמיע דיין משה שהשר למרות ישראל, בממשלת אחד גלוי תומך אך
זה. בכיוון רמזים פעם לא

 טעם לכל
 תקציב לכל
הזדמנות לכל

בונבוניירת
ד - צ
הנאה בצורתה מושכת
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