
 שליחותו, את לחדש סירב הוא אבל לשליחותו. תחליף ואין תחליף, לו שאין ידע הוא
הביטחון מועצת החלטת לביצוע יפעלו שהפעם הצדדים שני בפניו יחתייבו כן אב אלא

^מעשה. הלבד
 של התחייבות זה: בדיוק הוא יארינג״ ״טיוטת המפונה הכיפמך

 הסכמה דהיינו: מועצת־הביטחץ. החלטת לביצוע לפעול הצדדים שני
 ובשלמות״ בריבונות ״הכרה הכולל וכר־קיימא" צודק ל״שלום מצרית

 להסכים ישראלית והסכמה - ישראל כולל המרחב, מדינות כל
ובטוח". מוכר ,״גבול מוחזקים משטחים ל״נסיגה

 השני, שהמיסמך בכך הוא השוני ׳ארינג״. ״סירת ויין ו. דו•׳רם תורנית בין הבדל אין
 להיות הבטחת־הנסיגה חדלה ובכך — עצר ,יארינ• ירפד מדשלת־ישואל, בידי חתום
 מועצת־הביטחון והאו״ם, ירושלים בין יין קע וה-פך ווש^גטוי, ד יר בין עניין

ועצות. •נ . ח בר זד. ל יד:• — י.־■ הגדולים •ארבעת

■שראל שד ראשונה התשו
ד ^־• י וכל. מכל לדחותה ישראל ממשלת החליטה ,2 0ר.ג׳ר תו. כשהועלתה י

מהותית. והשניה טאקטית ,ת1הא בי-יה שתי לכך גרמו
 תיתן הפסקת־האש כי טענו מומהי־ביטחון .סקת־האש. .נ״ הטאקטית הסיבה
 שעם כך התעלה, אל ומטוסיהם סיליהם את בשקם להזיז ה הזד^. ולסובייטים למצריים
אווירית. עליונות להם תהין. הקרבות התחדש

להפסקת־האש. .תנגד, הממשלה החליטה זה סמך על
 היכולה בעולם מדינה אין כמוה. מאץ רואי י קצרת ההלטה זאת היתה
כלל־עולמי. זעם עצמה על להביא מכלי ?רר-פקת־אש, רשמית להתנגד

 ההפסקה את נצחית. או זמנית הפסקת־אש בין אליתי הבדל אץ כי מבין בר־דעת כל
 הנצחית ההפסקה את בכך. רוצים הצדדים שני אם סוף ני.< להאריך אפשר הזמנית
בכך. רוצה אח־ צד אם רגע, בכל להפר אפשר

 להפסקת־האש, עקרונית מייד מסכימה היתר, בתבונה, ישראל ממשלת נהגה אילו
 הרגשות, בלהט אולם הצבאי. הסטאטוס־קוו שמירת על הפיקוח לגבי תנאים העמדת תוך

זו. לעצה לשמוע מוכן איש היה לא הממשלה, את האופף הסיסמאות ובערפל
 החלטת לביצוע נגעה רוג׳רס הצעת לדחיית יותר מהותית סיבה
הביטחון. מועצת

 ל״גבולות מוחזקים״ מ״שטחים ישראל כוחות ״נסיגת״ על בפירוש מדברת ההחלטה
 כלשהם שטחים לסיפוח להסכים שאין קובעת היא שלא בהקדמה ובטוחים״. מוכרים

מכיבוש״. ״כתוצאה
ל נסיגה הוא הדבר פירוש והערבים הסובייטים לדעת כ  לדעת המוחזקים. השטחים מ

 בלתי־ ״באופן שונה שיהיה חדש, לגבול נסיגה הדבר פירוש והבריטים, האמריקאים
 צרכי־ כגון — ממשיות מסיבות לנבוע צריכים השינויים הקודם. הגבול מן מהותי״
הכיבוש״. מ״כות לא אך — ביטחון

מזה. גדולים יותר הרכה סיפוחים דורשת תובנית־מפ״ם אפילו
 ״נסיגה״. על פנים בשום לדבר שלא מכבר זה הממשלה החליטה גח״ל, דרישת לפי
מועצת־הביטחון. החלטת את לבצע התחייבות פנים בשום לקבל יכלה לא ממילא

 היתה ב׳, רוג׳רס תוכנית קבלת עם בצמרת שנערך הקדחתני כדיון
התגובה. צורת לגבי נחלקות הדיעות אך לדחותה. שיש כללית הסכמה

 רבץ, יצחק זו בדיעה תמך כלל. להשיב שלא תבע אבן, אבא בראשות אחד, מחנה
לשללה. הצורך את לישראל יחסכו ובכך בשלילה, ישיבו שהערבים הדיעה את שהביע

 כדי כשלילה, מייד להשיב תבע ודיין, גולדה בראשות השני, המחנה
 וגולדה נתקבלה, זו דיעה ממשלת־ישראל. עמדת לגבי ספק יהיה שלא

לניכסון. כשלילה השיבה
— הממשלה את שרימה וטענו עליו, בהתקפת־מחץ רבין אוייבי פתחו (לאחר־מכן

שהאמריק יתכן ההצעה. את ידחו שהערבים כשהבטיח — סיסקו ג׳וזף על־ידי שרומה או
להסכים.) אותה לדחוף כדי זה, בעניין כוזב מידע ביודעין ישראל לממשלת הדליפו אים

שובת :השבוע; ■שדאד ת :
 למשא־ומתן נכנסו זאת תחת ישראל. כתשובת למעשה, התעלמו, אמריקאים ך*

 במוסקבה עבד־אל־נאצר של הממושך הביקור והמצרים. הרוסים עם אינטנסיבי | ן
ומוסקבה. קאהיר לה הסכימו בסופה האמריקאית. העמדה לבירור כולו הוקדש
 הקיצוני הלחץ את להפעיל האמריקאים התחילו המצרית, ההסכמה שנתקבלה ברגע

להסכים. אלא ברירה כל לממשלת־ישראל הותיר לא האולטימטום ישראל. על ביותר
 כתוספת הסובייטים, עם צבאי עימות היתה היחידה האלטרנטיבה

נשק. על מעשי אמריקאי אמכארגו
לחולי־רוח. בבית־חולים מקומו לכך שמוכן שמי מצומצמת, בשיחה דיין, משה אמר כך על

,אבל... ,בן, להגיד בממשלה הרוב החליט ,לא/ להגיד תחת
 מטרתו גלילי. ישראל של בניצוחו ניסוחים, של תלמודי מישחק התחיל כך
 לפני יארינג, בשליחות בעתיד לחבל ולאפשר בממשלה, קרע למנוע כפולה: היתד.

הממשלה. של רוחה למורת שהם תנאי־שלום שיתקבלי
 מלאכת* היא ,6 נגד 17 של כרוב בממשלה, שנתקבלה ההחלטה

 סותר חצי־־פסוק כל בשכימעט והתחכמויות, סתירות של מחשכת
השני. חצי־הפסוק את
 מינוי מצריים, עם הפכקת־אש האמריקאיות: הדרישות שלוש לכל היענות בה יש
 הבסחון. מועצת החלטת על יארינג שליחות וביסוס יארינג, עם שיחות לקיום נציג

תוכנו. את למעשה, המבטל, נוסח צורף כזאת, היענות לכל אולם
ארצות־הכרית..." נשיא כפניות עיון ״לאחר כמילים: פותחת ההחלטה

 כן ניכסון. של אלא יארינג, או או־תאנט לדרישות היענות זו אין כי נאמר בכך
 נשק אספקת לגבי ניכסון הבטחות בקיום מותנית כולד, ההחלטה כי מכך משתמע
האו״ם. החלטת של הסובייטי הפירוש נגד בישראל אמריקאית ותמיכה כספיות, והטבות

ך נאמר: מבן לאחר תו מ  מדיניות של בקווי־היסוד דבקות ״...ו
המוסמכות..." והודעותיה הממשלה

 כי גמור, אבסורד זהו הממשלה. אי־פעם שאמרה מה לכל כפופה ההסכמה כלומר:
 ״גבול יהיה הירדן כי אשכול לוי בהודעת החל — שונים דברים הרבה אמרה הממשלה
בחברון. יהודית קרייה להקים בהחלטה וכלה ישראל״ של הביטחון

ת הממשלה ״מחליטה כהמשך:  לשיחות, נציג השעה כבוא ...למנו
ם ללא י א נ , ת ם י מ ד ק ו ת מ ר ג ס י מ מועצת״הכיטחון החלטת ב
"242 מס׳ ...

 ״תנאים של רשימה כל־בולה היא מועצת־הביטחון החלטת מוחלטת. סתירה זוהי
 נסיגה — ובר־קיימא״ צודק ״שלום של התנאים כל את קובעת היא למעשה מוקדמים״.

 הפליטים, בעיית פתרון ,הלוחמת הפסקת הדדית, הכרה וטיראן, בסואץ מעבר משטחים,
וכו׳.

 הוא גם ההחלטה, את״ ״לבצע במקום מועצת־הביטחון, החלטת ״במיסגרת״ הנוסח
להתחכמות. נועד

 ארצות־ ״להצעת להיענות מובנה שישראל נאמר הפסקת־האש על
לפחות." חודשים לשלושה הפסקת־אש כדבר הכרית

ל• וגל ד״ן :0תי10י1ח סבו בתור
נאצר. על־ידי לראשונה שהועלתה להצעה, הפשוטה ההיענות את לערפל בא זה נוסח
 הבעת או הודאה שום הערכי, לצד התייחסות שום אין התשובה כבל
 לארצות* מופנה הבל מצריים. כעמדת חיובית תפנית שחלה תקווה
בלבד. הכרית

ה מ כלל־נ! לנסיגה הסכ
1 ! -

 של המחוכמות לנוסחות ברצינות מתייחם בחו״ל איש אין הסימנים, כל פי ך■
וחבריו. גלילי השר

 הנשיא הודיע הסופי, הניסוח את לעבד ניגשה הממשלתית שוועדת־הניסוח לפני עוד
 פתח ואו־תאנט לניו־יורק, אץ יארינג גונאר רוג׳רם. הצעת את קיבלה שישראל ניכסון

הביצוע. בתהליך
 עמדת את לבצר שנועדה כהתחכמות פנים־ישראלי, כעניין לניסוח התייחסו הכל

 עבד־אל־ של המקבילות להתחכמויות בדומה הפנימיים, יריביה כלפי ישראל ממשלת
מסרה. לאותה שנועדו נאצר,

 עיקרי שלושת את ורשמית בפירוש קיבלה שישראל היה העיקר
קישוט. כגדר היה השאר .2 רוג׳רם תוכנית
 הוא הטכסיסיים. בקישוטים שזלזל הנדון), (ראח בגין מנחם בהחלט צדק זו מבחינה

 יהיה אי־אפשר שוב הקיים המדיני ובמצב הקובעת, היא העקרונית ההסכמה כי הבין
ממנה. להיסוג

 מבטל המחוכם הניסוח כי יארינג ו/או ניכסון סברו אילו כך: אומר הפשוט ההגיון
תיקונה. את ותובעים ישראל לממשלת ההודעה את מחזירים היו ההסכמה, את למעשה
 הסכמה כאל להחלטה מתייחסים שהם משמע כן, עשו לא אם

כלתי־מסוייגת.
 נאחזו בכסאות, לדבוק שרצו חבריו, ואילו נכונה. בגץ של מסקנתו היתר, כך משום

 בממשלה. מקומם על לשמור כדי כבעוגן־הצלה, ושות׳ גלילי של בהתחכמויות
הפשוטה: העובדה השבוע בלטה ההתחכמויות לכל מעל

ה רשמית הסכמה פירושה הממשלה החלטת ג י ס נ  משטחים ל
מוחזקים.
 הגדולות. המעצמות על־ידי למעשה, ייקבעו, הנסיגה גבולות
תובעת - ארצוודהכרית - היחידה הידידותית שהמעצמה מכיוון
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