
:ישראל בידוד מפני גולדה ממשלת חוששת מדוע |
 סיורו כעיקגות כפוי״, ״שלום מפני מאיר גולדה ממשלת של החשש

 העמדות את משווים אם יותר מובן הנדון) (ראה פיסקו ג׳וזן* של
הצדדים. של המוצהרות

 הצדדים, עמדות 1שן וברורה תמציתית תמונה לקוראים לתת בדי
פה. עד פורסמה לא שבמוה הבאה, המכלה את הזה״ ״העולם ערך
הביט מועצת בהחלטת הכלולות הנוסחות את כולל הראשון הטור •
 ושעליה פה־אחד שנתקבלה ,1967 בנובמבר 22 מיום האו״ם של חון

המעצמות. ארבע מסתמכות

 שר* של בהודעתו כלולות שהיו הנוסחות את כולל השני הטור •
 (״תוכנית 1969 בספטמבר 9 מיום רוג׳רס, ויליאם האמריקאי, החוץ

פיסקו. על־ידי הוכנה שהיא ספק אין רוג׳רם״).
 עבד־־אל־נאצר השתמש שכהן הנוסחות את בולל השלישי הטור •

.18.2.70 מיום מונד״ ב״לה שפורסם דולו, לאריק שנתן בראיון
 אכן ואבא מאיר גולדה אשכול, לוי מהצהרות לוקט הרביעי הטור •
 הרוב את המהווים הגורמים של הידועות והעמדות המלחמה, מאז

בממשלת־ישראל.

ממשלת־ישראל עמדת עכד־אל־נאצר ראיון רוג׳רס וגוכניוג החלטוג
הביטחון מועצת

 שיושג רשמי, חוזה״שלום
פנים־אל־פניס.״ נמשא־ומתן

 מיסמך להכנת אחראי יארינג ״גונאר
 ומועצת לרשמיוק הסכמתנו את שיהפוך
 לחתימתנו.״ תערוב הבטחון
 אם שלום (לכרות בהחלט מוכן ״אני

שכב השטחים כל את יפנו הישראלים
 את לפליטים ויתנו 1967 ביוני שו

 הישראלים אם בשיבה). לבחור הזכות
 תישארנה לא לנוסחה, להסכים מוכנים

 במחלוקת.״ השנויות נקודות בינינו
ם אז יכונן אם (לשאלה דיפלו יחסי

 חוזר ״אני ישראל) עם וכלכליים מטיים
 בין נוספות בעיות יהיו לא ואומר,

 שהנורמליזציה מובן ובינינו. הישראלים
בשלבים.״ לבוא צריכה

 הלוח- במקום שלום של מצב ״כינון
.האחרונות השנים עשרים של מה . . 
 כיבוד את בבירור לקבוע צורך יש

כל זה הצדדים, והתחייבויות הריבונות
זה.״ פי

 ובר- צורק ״שלום
התי במיזרח קיימא

כון.״
 הלוח- מצבי ״סיום

 הנובעות והטענות מה
והכ כיבוד מלוחמה,

ה הריבונות, של רה
הטריטוריא שלמות

המדי והעצמאות לית
 מדינה בל של נית

במרחב.״

שלום

המו הבטוחים, הגבולות
 ב־ יושגו והמוסכמים כרים

ר... משא״ומתן שי  לא הם י
 שביתת־ קו עם זהים יהיו

 הפסקת־האש קו או הנשק
 במט הרוב שרי מהצהרות

 מתכוו שישראל ברור שלה,
 ירושלים מלבד לספח, נת

 רצו רמת־הגולן, את לפחות
 שארם עד סיני וחצי עזה עת

אל־שיין.

 ישראל שכבשה השטחים מכל נסיגה
ת רמת״הגולן, כולל ,1967 במלחמת ח  א
 הבט״ מועצת להחלטת תצטרף שסוריה

חון.

מאש אינה הבטחון מועצת ״החלטת
 שביתת- קווי את מונעת ואינה רת

 סופיים.״ מדיניים כגבולות הנשק
הקוד הקווים של שהוא שינוי ״כל

הכי עוצמת את לשקף צריך אינו מים
 לא״מהו- לשינויים להגבילו ויש בושים,

 איננו חדדי. מ לבטח הדרושים תיים
בסיפוחיזם.״ תומכים

 מדגישה ״המועצה
להש אי־היכולת את
שט רכישת עם לים
 מלחמה.״ על״ידי חים

 מזו- כוחות ״נסיגת
מ ישראליים יינים

ב שנתפסו שטחים
 האחרונה.״ מלחמה

ב לחיות ״הזכות
בטו בגבולות שלום
ומוכרים.״ חים

ת 1 רו נו !

 מאוחדו תישאר ירושלים
בלעדי ישראלי שלטון תחת

 הסקטור את לירדן תחזיר ישראל
 הצדדים ״בהסכמת שסיפחה. הערבי

 להישאר העיר יכולה בדבר, הנוגעים
 מערכות־מימשל, שתי תחת מאוחדת

ערבית.״ השניה ישראלית, האחת

 מאוחדת עיר להיות צריכה ״ירושלים
וסחו אנשים תנועת על הגבלות ללא

. . . ת ו המאו העיר לניהול הסידורים ר
האינ את בחשבון לקחת צריכים חדת

 העדה ושל התושבים כל של טרסים
והנוצרית.״ המוסלמית היהודית,

מוזכרת) (אינה ירושלים ן

 בתעלת״סוא מעבר חופש
טיראן. ומיצר

 הטובה הערובה הוא צודק ״שלום
חופשי.״ למעבר ביותר

 בתעלת זבויות־המעבר את לפרט ״יש
טיראן.״ ובמיצר סואץ

 בנתי- המעבר ״חופש
בינלאומיים.״ בי־מים מים נתיבי [

 ל מחוץ ייושבו הפליטים
 בינלאומיר בעזרה ישראלי,

 אינ לישראל הפליטים שיבת
בחשבון. באה

 האו״ם בחסות מישאל־עם לארגן ״יש
 את הפליטים. בוחרים במה לקבוע כדי

 שנים, למיספר לחלק אפשר השיבה
 ואירגוני״השיח־ ירדן ממשלת בהסכמת

הפלסטיניים.״ רור

 בחשבון לקחת צריך צודק ״פתרון
 הפליטים של ושאיפותיהם רצונם את

הדא ואת הפליטים של הדאגות ואת
 במרחב.״ הממשלות של הלגיטימיות גות

פורט). לא הסידורים (טיב

פת להשיג ״הצורן
 בעיית של צודק רון

הפליטים.״
פליטים |

לישראל. תטופח עזה
 ערבית. להישאר צריכת עזה רצועת

 ירדנית, או מצרית להיות יבולה היא
 האובלוסיה בבחירת תלוי יהיה וזה

חופשי. באופן שתתבטא הפלסטינית,

 הבינלאומי לגבול לסגת ישראל ״על
 למעלה קיים שהיה וישראל מצרים בין
 המנדאט). גבול (כלומר: שנה.״ 50מ־

לרצועת־עזה.״ סופיים ״סידורים ייקבעו

מוזכרת) (אינה עזה {

 שייפ השטחים בל פירוז
 ״גב קיום צה״ל, על־ידי נו

הירדן. לאורך בטחון״

הסוביי ההצעה את מקבלת ״קע״ם
 בשארם־אל־ האו״ם יחידות לקיום טית
 הדרישה שנים. שלוש במשך שיין

 שם, או״ם כוחות לחניית האמריקאית
מוגזמת. היא זמן, של גבול ללא

 סיני חצי־האי פירוז בחשבון בא ״לא
 7.5 של רצועה לפרז אפשר בשלמותו.

 המצרי־ הגבול צידי בשני ק״מ 9 עד
ישראלי."

 וסידורי־בט־ מפורזים איזורים ״יהיו
מאו מבוססים יותר שיהיו דומים, חון
 בעבר.״ קיימים שהיו תם

״שארם־אל־שייך לאזור ״ערובות . . .

 לאי- לערוב ״הצורך
 כל בשטח הפגיעה

 ולעצמאותה מדינה
 אמצעים המדינית...

 אזורים כינון יכללו
מפורזים."

פירוז ן

 חייב ערבית מדינה כל
 אירגוני־הפידאי את לחסל

שבשיטחה.

במי בעיות לנו שיהיו לוודאי ״קרוב
.זה שור .  להתמודד מוכנים אנחנו .
מצב.״ בל עם

 מדינה כל של מפורשת ״התחייבות
בשיטחה." שמקורם מעשי־איבה למנוע

נזכרו) (לא הפידאיון ן

 פני ישיר, משא־ומתן
 מוק תנאים ללא אל״פנים,

 ח זה במשא־ומתן רק מים.
 ר מה לערבים ישראל דיע

 באי שלה, תנאי״השלום
וכוי. רוצה, היא גבולות

תוב אינה הבטחון מועצת ״החלטת
ישיר.״ משא־ומתן עת

שהת המשא־ומתן בעיקבות ״ללכת
.״1949ב־ ברודוס נהל

 מיוחד נציג ימונה
ש האו״ם מזכיר של

ה עם מגעים יקיים
 ״לקדם כדי מדינות

במא ולעזור הסכמה
ב הסדר להשיג מצים

ובהסכמה.״ שלום דרבי

משא-ומתן ן


