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ב צ מ ץ הנוכחי ה ביל בסוא ת מו מו עי ישראלי-סובייט■ ל
 לבדוק כדי חול, בשולחן מראש מהובנן מיבצע לתרגל נהוג כצבא

פתרונות. להן ולמצוא בו, הברוכות הבעיות את
 - בי.כי.סי. הבריטי השידור שירות במו - כעולם מוסדות במה
 אנשים מזמינים כאלה. תיאורטיים מלחמה״ ״מישחקי הם גם הנהיגו
 לכעייה הנוגעים הצדדים אחד את לייצג מהם אחד כל ומבקשים שונים

 מסויימים נתונים בפניהם מעמידים כמוהו. ולנהוג לחשוב המסויימת,
מסויים. במצב צד בל ינהג איד לברר זו כצורה ומשתדלים -

שנת אנשים, ארבעה יחד זימן הוא דומה. נסיון עשה הזה״ ״העולם
וארצות• כרית־המועצות מצרים, ישראל, ממשלות את לייצג בקשו

 כמלחמה זה ברגע הקיימים הנתונים את בפניהם העמיד הוא הברית.
 האמריקאית, והעמדה הסובייטית המעורבות כולל הישראלית-ערכית,

בוושינגטון. אבן כשיחות גילוי לידי השבוע שבאה
 מהי הלאה? יקרה מה הבעייה: הועמדה אלה צדדים ארבעה בפני

צד? כל ינהג איד הצפוייה? ההתפתחות
ל הם: הצדדים ו ח ק ישראל. ממשלת - ב ו ר  מצרים. ממשלת - י

ום ד בן כרית-המועצות. ממשלת - א  ארצות־הכרית. ממשלת - ל
אכנרי. אורי הוא המנחה

הנוכחית. עמדתו את תחילה יגדיר צד שכל מציע אני :המנחה
 את אלא תעמולה, לצורכי שנועדה המוצהרת, עמדתו את לא

בבקשה. כחול, האמיתית. עמדתו ן

 אחד, אדמה משעל אף להימוג מוכן שאיני היא הרשמית עמדתי :כחול —
* ^  הסו־ הגבולות על דעתי את בעתיד. כזאת לנסיגה נכונותי על להצהיר לא וגם 1■

1! > *  כריתת לשם פנים־אל־פנים, במשא־ומתן רק אגלה בהם, רוצה שאני פיים, ■
 איני רחבה, קואליציה לי שיש מכירן ערב. ממשלות עם רשמי חוזה־שלום

אחרת, עמדה בכל לנקוט יכול

 ירושלים והם: אזוז. לא שמהם סיפוחים, של מינימום על החלטתי כבר למעשה
 רצועת־עזה, רמת־הגולן, ובית־לחם), בית־אל רמאללה, שועפאת, (כולל רבתי
 ליד מסויימים ואיזורים ושארם־אל־שייך, ים־סוף חוף צפון־סיני, חברון, אזור

 לאורך שליטה גם לקיים ארצה וכוי). טולכרם קלקיליה, (לטרון, הקודם הגבול
הירדן.

 קיבלה אילו ראשון, כשלב בלתי־ישיר, למשא־ומתן מוכן שהייתי ייתכן
 אלא מצרים, רק שלא מכירן אך האלה. הטריטוריאליות הדרישות את מצרים

 קו לנקוט אלא ברירה לי אין — זה לגבול מתנגדים בעולם, ידידינו כל גם
ביותר. נוקשה
 מובן אך הסובייטי. האיום מול אפילו במלחמה, להמשיך מוכן אני לכן
 ואשתדל הסובייטיים, המזויינים הכוחות עם צבאי בעימות מעוניין שאיני מאליו

מכך. להימנע

רקאהיו״ הורו את שיחסמו שרון הסיבות הבאת .,!שקור


