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בע׳ימ דובק תוצרת

העם
איגרת
בצופן
 ההשורים רבים, מאורעות אירעו השבוע

ה האזרח אולם המעצמות. ארבע ביוזמת
 הקורא כאדם אחריהם לעקוב נאלץ ישראלי
 בידו שיהיה מבלי בצופן, הכתובה איגרת

לפיענוחו• המפתח
בעיתו שהופיעו הידיעות את קרא הוא

ב לסתפק קרובות ולעיתים היומית, נות
 הידיעות כל אולם בלבד. הכותרות קריאת

 מודלפות זה נושא על העברית בעיתונות
מש של השונות הזרועות על־ידי ומודרכות

 לשם בהן המשתמש הישראלי, החוץ רד
י המדיני מאבקו ניהול פ ל ץ. כ חו

 בין קשר כל אין המיקרים בכל כמעט
ה מאחורי באמת המתרחש ובין הידיעות
 קשר היה לא אף רבים במיקרים קלעים.

 או שמתחתיה, הידיעה ובין הכותרת בין
 שנילוו הפרשנות דברי ובין הידיעה בין

אליה.
 הידיעות כל וידיעות. - כותרות

 שיוזמת הרושם את ליצור כדי נועדו האלה
ה ו/או שהמצרים. נכשלה; כבר המעצמות
 שעמדת שלילית! תשובה מסרו סובייטים
ניצחה. המעצמות יוזמת נגד ישראל ממשלת

 חוץ — לסמוך מה על אין אלה לכל
ה משרד־החוץ של דברי־פרשנות על מאשר

ירושלמי.
 תמונה מגלה האמיתיות הידיעות ניתוח

לגמרי: שונה
בוושינג הסובייטי מיופה־הכוח •
 ויליאם האמריקאי, שר־החוץ עם נפגש טון

 ה־ את הכילה זו איגרת. לו ומסר רוג׳רם,
 גרו־ פגישות על הראשון הסובייטי דו״ח
 הסובייטי שר־החוץ ניסה בהן נאצר,—מיקו

 התנאים את לקבל מצריים נשיא את לשכנע
האמריקאיים.

 למשא־ מצריים הסכמת הם: אלה תנאים
י בשלב ישראל עם ישיר ומתן פ ו ס  של ה

 בחוזה־ הדברים ולסיכום השלום, יוזמת
חוזי״. *הסדר שייקרא ישיר שלום

ה תוכן את שמרה וושינגטון ממשלת
 כמוס, בסוד ממושך זמן במשך תשובה

 כי ללמוד יש מכאן התוכן. בחינת לשם
 או לחיוב חד־משמעית, היתד, לא התשובה
נג הצעות כוללת היא הסתם מן לשלילה.

יימשך. והמשא־והמתן דיות,
הישר למשרד־החוץ הפריע לא זה דבר

 תשובה מסרו המצרים כאילו להפיץ אלי
 לוושינגטון שנשלח לפני עוד — שלילית
לב כדי רפאל, גדעון החוץ, משרד מנכ״ל

 את לישראל למסור האמריקאים מן קש
הדברים. תוכן
ה היסודות דובר הייכל, חסנין •

 בעיתונו, מסר במצריים, ביותר קיצוניים
 עבד־ בפני התחייבו הרוסים כי אל־אהרם.
המעצ יוזמת את מייד להפסיק אל־נאצר

מ הערבים. על־ידי לכך יתבקשו אם מות
 יוזמת- את הפסיקו א ל שהסובייטים כיוון

ה כי מסתבר — להיפך אלא המעצמות,
 אף מעוניינים אלא זאת, ביקשו א ל מצרים

בהמשכתה. הם
מ מבריטניה. חזרה מאיר גולדה •

 לשכנע הצליחה לא כי ברור היה דבריה
 יוזמת־המע־ את לנטוש וילסון הארולד את

 לתמוך במפגיע ממנה דרש וילסון וכי צמות,
זו. ביוזמה
 הישראלי משרד־החוץ הפיץ כך כדי תוך

 משלחת ראש קאראדון, הלורד נגד השמצות
ב רב רוגז שעורר דבר באו״ם, בריטניה

 את הנושא קאראדון, בלונדון. הצמרת חוגי
 וחבר־ חוץ לענייני המדינה ״שר התואר

ב הקובעים בחוגים ומקובל אהוב העמים״,
לונדון.

הסוצ האינטרנציונל ועידת •
 תמכה לערבים, ייצוג אין שבה יאליסטי,
ב לשלום ישיר במשא־ומתן בהחלטותיה

 התומכת החלטה לכך הוסיפה אך מרחב,
הצד את להביא כדי בה שיש יוזמה ״בכל״

 היא הברורה הכוונה כזה. למשא־ומתן דים
 ויל- עמדת כמובן, זוהי, המעצמות. ליוזמת

גול מעמדת הגמור וההיפך וקאראדון, סון
מאיר. דה

 תקוותו את הביע ניבסון הנשיא •
 יולי. בסוף אותו תבקר מאיר גולדה כי

 או עד כי סבורים יועציו הדבר: פירוש
 והם ברורה, ערבית—סובייטית תשובה תהיה

 שיתעורר כך — חיובית תהיה שהיא מקווים
עמ את לשנות ישראל את לשכנע הצורך

דתה•
 דרך הנסיעה, תהיה עצמה גולדה בשביל

ב למלחמת־הבחירות טובה התחלה גם אגב,
עצמה. ישראל




