* •1דטב לגלות את הסוו הנורא ,לפני
שהציפורים יצפצפו אותו מצמרות ה
עצים:

המדיניות הרשמית של ממש•
לת־ישראל התמוטטה.
התמוטטה ללא תקנה.
ושום טיח מילולי לא יעזוך עוד.
נוסחות מחוכמות של הונאה־עצמית יכו
לות לאפשר לגח״ל להישאר בממשלה זו
עוד כמה ימים ,עוד כמה שבועות.

אולם תוך שלושה חודשים ,כף
אפשר להינכא ,תהיה ההתמוטטות
גלוייה לכל טין ,וממשלת־הליכוד־י
הלאומי תיאלץ להתפרק.

* *
*\ו ת ה מדיניות ז ״ל  -ספק אם
התואר ״מדיניות״ בכלל היה יאה לה.
כי מטרתה העיקרית היתד .למנוע מן ה
ממשלה את הצורך להחליט מר ,לעשות ב
כיבושי מלחמת־ששת־הימים.
מכיוון שאשכול ושות׳ רצו לשמור על
שלמות־הממשלה שקמה לצורכי המלחמה

כהדרגה סיפוח כל השטחים ליש
ראל.
׳^י
■*איש שמוטט את המדיניות הזאת,
) ( בפיקחות רבה ובסבלנות עילאית ,הוא
גונאר יארינג.
הוא לא פעל ,כמובן ,לבדו .עזרו לו
כמה וכמה תהליכים בינלאומיים .בין השאר:

• ההתקרכות האמריקאית־סוב•
ייטית ,כעיקבות המשא־והמתן ל
שלום כוויאט־נאם.
>• האינטרס הסובייטי המובהק בפתי
חת תעלת־סואץ ובמניעת מלחמה חדשה
במרחב ,תוך קיום מישטרו של עבד־אל־
נאצר במצריים.

פירוש הדבר כי הכוונה היא פחות או
יותר ,לנסיגה מכל השטחים.
יחד עם זאת מטילה ההחלטה על הערבים
להכיר בגבולות ישראל — ומובן מאליו
שפירוש הדבר ההכרה בקיום ישראל עצמה.
שהרי אי־אפשר להכיר רשמית בגבולותיה
של מדינה שאינם מכירים בקיומה.
חוץ מזה הוטל על הערבים להפסיק את
מצב־הלוחמה )וזה כולל ,כמובן ,את החרם
הערבי( ,לפתוח את נתיבי־המים הבינלאו
מיים )ובכללם תעלת־סואץ( בפני אוניות
ישראל .כן הוטל על הצדדים לפתור את
בעיית־הפליטים.

זוהי תוכנית־שלום שלמה.

״ תס מכו על הערבים .הם יפוצצו
העסק ,ואנחנו לא נפסיד כלום.״

און

אבל הוא עשה את החשבון שוב
כלי אותו שבדי פיקח ,יארינג.
כי אותה שעה כבר ניגש יארינג למוטט
את עמוד־התווך השני של הנוסחה הממשל
תית :״משא־ומתן ישיר ,פנים־אל־פנים.״
תחילה חשב להביא למשא־ומתן ״נוסח
רודוס״ בקפריסין .הוא רצה לזמן שם את
נציגי הצדדים ,תחילה בחדרים נפרדים ,ו
לאחר מכן בפגישות פנים־אל־פנים.
אולם הערבים לא הסכימו .משלוח נצי
גים מיוחדים לקפריסין — זה היה נראה
ככניעה לישראל .עבד־אל־נאצר פחד מצעד
כה גלוי ודרמאתי.

• החלטת ג׳ונסון שלא להציג
מחדש את מועמדותו לנשיאות,
דכר ששיחרר אותו מן התלות
בקולות היהודיים.

בניגוד לנבואת מדינאי־ירושלים ,הודיעו
מצריים וירדן שהן מקבלות תוכנית זו ,על
כל חלקיה.
ואז שאל יארינג את ממשלת־אשכול ב
אדיבות :האם אתם מסכימים לתוכנית זו?

כמצב זה לא היתה כל כדירה
אלא להשיב כחיוב.

ואז המציא יארינג את המצאתו
הגאונית :להעביר את המשא■
ומתן לבניין האו״ם בניו־יורק.

• הצורך הדחוף של עבד־אל־נאצר ב
הסדר מדיני ,שיביא לפתיחת־התעלה ול

כי תשובה שלילית היתד ,בבחינת הכרזתן
מלחמה על האו״ם ,על כל ידידות ישראל

עברו ימים רבים עד שטדינאי ירושלים
תפסו את גאוניותו של תכסיס זה ,ועמדו
על כל משמעותו.
כי באו״ם יושבים נציגי ישראל ומדינות־

הרגע האחוח
השורזזן השנור שר גדועצוז הבטווון :ישיר ורא ישיר ,פניב אר פגיב וגב א2־ גב
בלבד ,ומכיוון שממשלה זו לא יכלה להס
כים על שום מדיניות של ממש ,ומכיוון
שהכל רצו בהמשך הסטאטוס־קוו בשטחים,
הומצאה הנוסחה הבאה:

״ישראל לא תגלה את תוכניית־
השלום שלה אלא במשא־ומתן
יש י ר  ,פנים אל פנים ,עם ממ
ש ל ו ת ערב ,שיסתיים כהסכם־
ש ל ו ם רישמי .עד אז תחזיק יש
ראל בכל השטחים שכבשה".
היתד ,זאת נוסחה נהדרת ,שעשתה רושם
רב בעולם .היא פטרה את הממשלה מכל
דיון ,ואפילו מכל מחשבה ,על עתיד השט
חים .היא סבלה רק מפגם יסודי אחד:

היא היתה מבוססת כל-כולה על
ההנחה שמנהיגי-ערב הס מטומ
טמים ,וכי יוסיפו להיות מטומ
טמים.
כלומר :היא היתד ,מושתת על התקווה
כי מנהיגי־ערב לא ייכנסו לשום משא־ומתן
כזה ,כך שממילא לא יהיה צורך להציג
תוכנית־שלום שיש בה ויתורים כלשהם.

ורכים מחברי־הממשלה ,וברא
שם לוי אשכול ,קיוו כי מצב זה
יימשך הרבה שנים ,וכי בינתיים
יתרגל העולם לכיבוש הישראלי,
הערכים ישלימו עימו ,ובך יתבצע

בעולם ,וגם על ארצות־הברית.

הקלת הלחץ הכלכלי־הצבאי על מצריים,
ושימנע את הסתבכותו במלחמה נוספת.
• התמיכה הבלתי־מסוייגת בשליחות
יארינג מצד או־תאנט ,המבקש לטהר את
שמו מן הרבב שדבק בו בעיקבות מעשיו
הנמהרים ערב מלתמת־ששת־הימים.
כך נוצרו פיתאום הנתונים ללחץ חזק
מאוד על ישראל.

היא היתה מעמידה בסכנה נור
אה את האפשרות לקבל פאנטומים
ואת כל שאר בלי־הנשק הדרושים
להגנת-ישראל ,כה בשעה שזרם
הנשק לערבים היה מתגבר אז פי
במה ובמה ,עם התגברות סיכויי-
המלחמה.

יארינג השתמש בזרם זה כדי
להפעיל מקדח חשמלי שיפורר
בזה אחר זה את עמודי-התווך של
מדיניות ממשלת-אשכול.

מאידך :הסכמה לתוכנית־שלום מפורשת
זו היתד .מפילה במכה אחת את עמוד־התווך
של מדיניות־הממשלה :שלא תגלה שום
תוכנית־שלום לפני המשא־והמתן הישיר ,ו
שאותו משא־ומתן יתנהל בלי כל תנאים.
השגריר תקוע קיבל הוראה להצהיר,
כי ישראל מקבלת את החלטת מועצת-
הבטחון בכללותה.

חיש מהר נתברר שאין זה אלא בניין־
קלפים.
★ ★ ★
■* וא הפעיל את המקדח ,תחילה ,נגד
! 1החלק הראשון של הנוסחה :״י שראל
לא

תגלה את

תו כני ת השלום

ש ל ח ...״

הוא הצביע באדיבות רבה על
העובדה שישנה ככר תוכנית■
שלום ,שנתקבלה כאו״ם על דעת
בל הצדדים ,וישראל בכללם .זוהי
החלטת מועצת־הכיטחון מחודש
נובמבר.
החלטה זו מטילה על ישראל לסגת
״משטחים שכבשה במלחמה.״ בהקדמה שלה'
נאמר כי האו״ם אינו יכול להסכים ל
סיפוח שום שטחים כתוצאה ממלחמה.

בלומר  :המשא־והמתן יתנהל
על-פי תוכנית זו ,שעקרונותיה
ברורים לגמרי .עמוד התווך הרא
שון של המדיניות הממשלתית
התמוטט.

ערב ת מ י ד ליד שולחן אחד .למשל ,ליד
השולחן העגול הארוך של מועצת־הבטחון.
הם גם נפגשים שם כל יום בטרקלין ה־
משלחות .והם גם מזדמנים יחד בחדרי
המזכירות הכללית.
יארינג אמר ל ע צ מו :״ שם אפשר לנהל
מ שא־ומ תן ב שקט ,בלי צו רן ב שינויים
דרמאתיים .ו שום צד לא יוכל לסרב לנהלו.
תחילה אקרא פעם לצד ז ה ופעם לצד זה.
לאחר מכן אקרא להם ביחד .ואם יהיה
צו רן ,יוכל או־תאנט עצ מו ל הז מין או(
שגרירי ישראל וירדן לספל קפה במ שרדו.
מי יעז לסרב?

כך נפטרו חוסיין ועבד־אל־נאצר מן
הצורך לשלוח נציגים מיוחדים למקום
מיוחד ,דבר שיכול היה להתפרש כנסיגה
מצידם .ואילו ממשלת־ישראל תוכל לטעון,
תחילה׳ שאלה הן רק התייעצויות מוקדמות
— ולאחר מכן תוכל לטעון כי זהו
באמת משא־ומתן ישיר ,פנים־אל־פנים ,מ
כיוון שנציגי שני הצדדים יזדמנו יחד אצל
יארינג ואו־תאנט.

ממש כיצת־קולומכוס.

*• •*-י

לווי כו ח שהתעורר בממשלה ב-
עיקבית מיפנה מכריע זה ,השתדל אש
כול להציג אותו כתכסיס תסר־חשיבות.
הוא אמר ,בערך ,כך :״אל תדאגו! נכון
שזח קובע ב סיס ותנאים מוקדנזים למשא־
ומתן ,בניגו ד למה שאמרנו .אבל בכלל לא
יהיה ישיר ,פניס-אל־פנים ,ולזה לא יכולים
הערבים להסכים ב שו ם אופן.
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אל מעשה ,התמוטט בכך עמוד /התווך השני של המדיניות הממשלתית.
החלום של ועידת־שלום רשמית וחגיגית,
שבה יישבו נציגי ישראל וערב אלה מול
אלה במיפגש היסטורי ,נמוג.
נמוגה גם התקווה כי שליחות־יארינג
)המשן בעמוד (10
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