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מור לישיבת האחרונה בשבת שהתכנסו
 — הזה העולם תנועת הנהלת של חבת
 שבע כימעט נמשך בהן הדיון חדש. כוח

הסו המהלכים על סקירה גם כלל שעות
 המדיניים הקלעים מאחורי המתנהלים דיים׳

וקאהיר. ניו־יורק בירושלים,
 מכל שבאו המשתתפים, התפזרו כאשר

 ברובם — תמימי־דעים היו הארץ, חלקי
ב להתייחם צריכה שישראל — המכריע

כ לא — המעצמות ארבע ליוזמת חיוב
 אליו, לחתור שאפשר ביותר הטוב דבר

 לצפות שאפשר ביותר הטוב כדבר אם כי
שההס בתנאי, זאת הקיימים. בתנאים לו
 ה־ את יבטיח הארבע על־ידי שיוצע דר

שבלעדי ישראל, של החיוניים אינט־סים
בשלום. דו־קיום ייתכן לא הם

המלך תוכנית כמו הנקודות. שש

מ מורכבת זו תוכנית גם היתד, חוסיין,
נקודות: שש

אמי פיתרון אין יחיד. פיתדון •
 בדרך אלא הישראלי־ערבי לסיכםוך תי
 האומד, ובין מדינת־ישראל בין שלום של

הד הכרה של בדרך הפלסטינית, הערבית
 הצדדים שני של הלאומיות בזכויות דית

 מדיני, הסדר תוך פלסטינית מדניה והקמת
וכלכלי. ביטחוני

 תנועת שהוחמצה. ההזדמנות •
למח כי קובעת חדש כוח — הזה העולם

 הזדמנות נוצרה מלחמת־ששת־הימים רת
 והיא זו, בדרך שלום־אמת לכינון היסטורית

 את הלאומי הליכוד ממשלת על מטילה
שהזדמ לכך ההיסטורית האחריות מלוא

קוב התנועה כה. עד נוצלה לא זו נות
 פומביות פלסטין, ערביי פניות כי עת

ריקם. הושבו ובלתי־פומביות,
הע הביטחונית. ההידרדרות •

 הליכוד ממשלת מצד המדינית היוזמה דר
הפלסטי האומה שאיפות סיכול הלאומי,

המוח בשטחים מישטר־כיבוש וקיום נית
להידר הביאו הצעת־פיתרון, ללא זקים
 הקורבנות ריבוי הביטחוני, המצב דרות

 מלחמה סף עד המדינה והבאת היקרים
 התערבות של מוחשית סכנה תוך חדשה,
גדולה מעצמה של עויינת צבאית
 נוכח המעצמות. יוזמת חיוב ̂•
 הלאומי הליכוד ממשלת אשר זה, מצב

 מחדליה מפאת רבד, במידה לו אחראית
 המעצמות ארבע יוזמת באה הטראגיים,

יש בין מדיני הסדר לידי להביא במגמה
השכנות. והמדינות ראל

 נוקפת חדש כוח — הזד, העולם תנועת
 מכל יוזמת־שלום כל כלפי חיובית עמדה

 של יודמת־השלום זה ובכלל שהוא, צד
 ישראל של זכותה את שתכבד המעצמות,
ולשלום. לביטחון לריבונות,

 פי על המעצמות, מטעם הסדר כי ברור
מ אינו ,מועצת־ד,ביטחון החלטת עקרונות

 לנבוע שיכול אמיתי, לשלום תחליף הווה
 מדינת־יש־ של בעיות־היסוד מפיתרון רק

ישי בהידברות הפלסטינית והאומה ראל
ה את לעצור יכול זה הסדר אולם רה.

הבע להסדר להביא הביטחונית, הידרדרות
 שהות המרחב לעמי ולחת הבוערות יות

הישראלי־ערבי. הסיכסוך לפיתרון
ה להסדר. עקרונות • ע ו נ ת  ה

ת א ר ו ה ק ל ש מ מ ל שלא ל ו ס פ  ל
ש א ר ת את מ מ ז ו , י ת ו מ צ ע מ  ה

עק בחיוב אליה להתייחם אלא
 כי להבטיח כדי ובשיתוף־פעולה, רוני

 האינטרסים את תואם יהיד, שיושג ההסדר
 בטוחים גבולות (א) :דהיינו ישראל, של

 הכרה (ב) שטחים; סיפוח ללא ומוכרים
הטריטוריא ושלימותה ישראל בריבונות

 להלכה מצב־הלוחמה הפסקת תוך לית׳
 שמירת (ג) הערבי, החרם וביטול ולמעשה

 נאות מעמד הבטחת תוך ירושלים, אחדות
שיפי השסחים כל פירוז (ד) בה; לערבים

 ובמיצר סואץ בתעלת חופשי שיט (ה) גו?
טיראן.
 לממשלה התנועה קוראת זה עם יחד

 הפלסטינית האומה שיתוף את להבטיח
 במשא־ומחן ייצוגה ואת השלום, בהסדר

להשגתו.
 בשעה גם ישיר. משא־ומתן •

 — הזה העולם תנועת פונה זו מאוחרת
 לפתוח בקריאה הממשלה אל חדש כוח
האו חלקי כל עם ישיר במשא־ומתן מייד
ה הגורמים כל זד, ובכלל הפלסטינית, מה

הנוכחי. במצב לכך המוכנים פעילים
 צד,״ל, של עליונותו כי מאמינים אנו
 מאפשרת מישמר, מכל לשמור יש עליה

 ערובה ומהווה אלה יוזמות לחייב לישראל
רגי לקראת בדרך המדינה לביטחון עליונה

ושלום. הסדר עה,

תגובות
 — שגוא לא

מגוחך
 השינד היתד, לא העצמאות ביום אפילו

ל נודע בו ביום כסו כל־כך גדולה חד,
 דה־גול הגנרל של התפטרותו על ישראלים
צרפת. מנשיאות

בעו בל״ג השבוע. כל נמשכה ר,שימחה
 בובחו את במדורות הבעירו לא שוב מר
ל סמל ארוכת־אף, בובה אלא נאצר, של

דד,־גול.
 שנוא דה־גול היה לא שוב בנפילתו אך

היש בעיני למגוחך הפך הוא מרגיז. או
 אלה אפילו הביעו אליו יחסם ואת ראלים•

ספונ בקאריקטורות ציור, כישרון הנעדרים
זה. בעמוד מוגש מהן שמיבחר טאניות,

מבליגה נחתת סיפון עד

ל בית־הספר חניך הוא תת־סימית. ממערה עולה שלו, הצלילה במדי החתן,יוסי
מסויימת. תקופה סוחר .כאוניית להפליג כבר הספיק במיכמורת, ודייג ימאות

תו שב האדמה, אל לשוב המיידי: לעתיד יוסי של תוכני הוריו. חיים בו הגלילי, שומרה במו

 רמ־5 נשמע הנחתת מפקד של ולו ץ—
\ לרג־טוראי ,,פקודת-משימה :קול •

 בשם נאה בחורה :היעד מזרחי. יוסי
 אל-שייך. שארם מיפרץ :המקום עליזה.
 הצלה. גלגלי ושני גומי סירות :הכלים

עלי את לאשה לשאת עליך :המשימה
 אחת על בהקדם זאת לבצע עליך זה.

מחיר.״ בשום נסיגה אין החיל. מספינות
 הארץ ברחבי בעומר. ל״ג ליל זה היה
 מהן אחת אף אבל חופות, מאות נערכו

 זו כמו ומקורית מרשימה כה היתה לא
 ב- שהפליגה הנחתת סיפון על שנערכה

אל־שייך. שארם מיפרץ
 סירות שתי אור אלומות האירו לפתע

החוף. מן במהירות שהתקרבו מנוע,

כל את השנייה החתן, את נשאה אחת
ה סיפון על רגליהם שדרכו ברגע תו.

 אורות בשלל הספינה הוצפה — נחתת
 ״ספי- את שליוו נחתות, שתי צבעוניים.

 סיפונן כשעל צידיה, משני נת־החופה״
 הוארו — ואורחים חברים־לנשק עשרות

בצפירה. ופצחו הן, אף
 המשימה את ביצע מזרחי יוסי רב״ט
 :להיזכר מפקדו את שדחף דבר כיאות.

 חתונה לערוך שיש חשבתי ״חודשים
 מועמד. היה לא אבל בשארם. ראשונה

 ומהסס, נבוך יוסי, אלי נכנס אחד יום
 לערוך לו שארשה :גדולה בקשה ובפיו

 של האחרון ביום בשארם, החתונה את
!איך ועוד — לו הרשו הצבאי.״ שרותו

 ועליזה יוסי ערכו. החופה לפני שעות כמהאחת בסירה שניים
 איך ללמוד כדי מסובכים, ימייס תמרונים

רות־המנוע להגיע שך המהירות בסי התחבקו. לתמרון, תמרון בין המפליגה. האונייה אל בחו


