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 ממדרגה עקרונית משמעות תקוע להודעת

 בגין מנחם את מאלץ היה ובכך ראשונה,
לפרוש. ספיר ויוסף

 ממשלת־הלי־ את לפרק רצה לא הוא אבל
 ביותר הנוח הוא הנוכחי המצב שכן כוד,

 סיעות בין עליון, ומתאם מפשר בשבילו:
יריבים. ואישים מנוגדות

 כושר־החלקלקות מלוא את גייס כן על
 הודעת. כי למותחי־הביקורת הסביר שלו,
 הממשלתי הקו מן סטייה מהווה אינה תקוע

 ההחלטה בעינה עומדת ממילא וכי הקיים,
 ״למה רשמי. ולחוזה־שלום ישירות לשיחות

 תכסיסי״ עניין על עכשיו, לפרוש לכם
 ״הישארו אנשי־גח״ל. את מקורביו שידלו

 עמוד. לקבוע הזמן שיבוא עד בממשלה,
 את הוסיפו והם עניין.״ של לגופו מעשית,

 ממש־ מרדימה שבעזרתו הסם־המשכר, מנת
חוד 12 מזה עצמה את לת־הליכוד־הלאומי

ל הצורך יתעורר לא בכלל ״אולי שים:
לשבת.״ יסכימו לא הערבים אולי הכריע.

המתקתק. הסם את בצמא בלעו ראשי־גח״ל
להשלו מעוניינים שותפיהם משהיו יותר כי

 את להשלות להוטים עצמם הם היו תם,
ש וליתרונות לכסיאותיהם ולהידבק עצמם

עצ על חזר בממשלה. הישיבה להם מעניקה
 בלעה כשמפ״ם עברו, שנים של החיזיון מו
ה של האנטי־סוציאליסטיות הסטיות את

בקואלי להישאר עליה כי בהצדקה, ממשלה
מבפנים.״ להשפיע ״כדי ציה

 עת להוציא אז היה שאי־אפשר כשם
 — הממשלה מן בבולדוזרים, אף מפ״ם,

 שעות כמה לאחר השבוע, היה, ברור כן
לשבת. תמשיך גח״ל כי מתיחות, של בלבד

ם7לכו גיצחון★ ★ ★
חילופי סוערות, ישיבות שתי תום ךי
 והתרוצצות ביותר חריפות האשמות ו

 שתי הממשלה קיבלה היסטרית, בינמפלגתית
פנימית. והשנייה לפירסום האחת החלטות:

 סעיפים שלושה היו לפירסום בהחלטה
 סתמי סעיף הצדדים: בל את לפצות שבאו

 שנועד סעיף אבן: של דיווחו שמיעת על
 לפיו — והניצים גח״ל אנשי את להרגיע

 בו לאו־סאנט, יארינג שהגיש המיסמך אין
 על לשיחות הסכמתה את ישראל מביעה
מח שלום״, ״חוזה על ולא שלום״ ״הסדר

ל שהוכנס וסעיף ממשלת־ישראל: את ייב
 את לפצות ושנועד גח״ל של רוחה מורת
 רושמת היא כי הממשלה מכריזה בו אבן,

אבן. של הדו״ח את לפניה
 את המאפיינת מעורפלת הכרזה זו היתר.
הכר האמיתית: משמעותה אשכול. ממשלת

 ומועצת־ יארינג באוזני ותקוע אבן זות
 כל ואין פוליטי תכסיס אלא אינן הבטחון

 הודיעו שהמצרים כשם להגשימן, כוונה
 מועצת־ החלסת את לקבל מוכנים שהם

 כוונה כל להם אין כי שברור בעוד הבטחון
ישראל. עם שלום לכרות

הממ שקיבלה השנייה ההחלטה אולם
למח ברור ניצחון היוותה הפנימית, שלה,

 הממשלה בראש. ודיין בגין עם הניצים נה
להת אבן אבא יהיה חייב שלהבא החליטה,

 שיעשה צעד בל לפני הממשלה כל עם ייעץ
יארינג. עם בשיחות או באו״ם ★ ★ ★
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ממשלת־הליכוד־ אבל חלף, משכר ך*
 נשאר. זרע־המחלוקת ניצלה. לא והלאומי ן

 וכך בסרבנותם, יתמידו הערבים כי התיקווה
 מדיני בדיון הצורך מן הקואליציה את יצילו

ביותר. קלושה נראתה — ובהכרעות
 ארצות־ — הגדולים הגורמים שלושת שכן
 — האו״ם ומזכיר ברית־המועצות הברית,

 יארינג הלחץ. את להרפות לא אומר גמרו
 נציגי את ראשונות לשיחות הזמין אף

האו״ם. במרכז — וירדן מצרים ישראל,
ה יתנהלו בו שלב יבוא שאומנם ייתכן
 אבל וירדן. ישראל נציגי בנוכחות שיחות
 כשיארינג בנפרד, יתנהלו כי גם ייתכן
מישר ידרוש כך, או כך לחדר. מחדר קופץ

להו ומירדן לתת, מוכנה היא מה לומר אל
הנחו ההחלטה אפילו דורשת. היא מה דיע
 לנהל שלא ממשלת־ישראל, של ביותר שה

 בפני לעמוד תוכל לא בלתי־ישיר, משא־ומתן
השאלה. על להשיב האו״ם מזכיר של לחצו

 לא המבוקשת, התשובה את לתת כדי
לק אלא מנוס הליכוד־הלאומי לממשלת יהיה
השלום. בעד לשלם מוכנה שהיא המחיר בוע

 אשר יהיה — זד, מחיר כי ספק אין
 בשביל מדי גבוה להיות עשוי — יהיה

 לנהל כדי לעזוב, יצטרך בגין מנחם חרות.
״הנכנ ממשלת־אשכול נגד תעמולת־בחירות

 יוסף הליבראלי, חברו גם יעזוב איתו עת.״
הזדהותו. על הודיע שכבר ספיר,

1603 הזח העולם




