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 ליוזמת בחיוב להיענות ישראל ממשלת החלטת את בברכה מקדמת ולבטחון״ לשלום .התנועה

בתשו לראות הנטייה מפני הממשלה את התנועה מזהירה זאת, עם ארה״ב. ממשלת של השלום
 עשויה האמריקאית ליוזמה וישראל ירדן מצרים, של היענותן בלבד. תכסיסי מהלך לארה״ב בתה

 ותפעל לידיה היוזמה את ישראל ממשלת מעתה תיטול ישראל-ערב. ביחסי מפנה לתחילת להביא
ישראל, מדינת של בטחונה הבטחת תוך שלום של להסדר בסיס למציאת ובגמישות בכנות

 ״הליכוד פיצול :ראשונה חיובית לתוצאה כבר הביאה האמריקאית ליוזמה ההיענות
 למעשה המתנגדים החוגים מן בדבר הנוגעות הממשלות שחרור המחנות, בשני הלאומי״

לאופוזיציה. אלה חוגים של ודחיקתם מדיני הסדר לכל
 שלום המבקשים אלה בין הקיימת המחלוקת חומרת את לטשטש הנסיונות מפני מזהירים אנו

 ישראל ממשלת תהסס אל השלמה״. ישראל למען.ארץ להקריבם המוכנים לאלה לישראל ובטחון
בהחל הבטחון מועצת ידי על שנוסחו והעקרונות ההצעות על במו״ט מדיניותה את להשתית

 כי בגלוי, ותאמר נמרץ הסברה במסע הציבור אל הממשלה תצא .1967 בנובמבר 22ה־ מון טתה
 תמצא המדינה בטחון בעיית לשלום. התנגדות פירושה לנסיגה התנגדות ובי בנסיגה כרוך שלום

 ידי על יובטח המתמיד שקיומו בהסדר-שלום, אלא טריטוריאליים בסיפוחים לא פתרונה את
ממשיות. ערבויות

 בתגובות שנשמעו האנטי-דמוקראטיים והאיומים ההפחדה דברי כנגד מתריעים אנו
 וחריפה מהירה ציבורית הסתייגות הממשלה. החלטת על השלמה״ ישראל ״ארץ חוגי

בראשיתו. זה נגע תחסל
ועה ן לשלום התנ ובטחו
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בפעו ישראל נקטה אילו גם באה היתד,
אחרות. לות

 טענת היתד. למראית־עין לגג. גילוח
 לעבד־אל־נאצר מהלומה כל סבירה: דיין

 הדרך הסובייטית. למעורבות קוראת היתד,
 להניח היתר, המעורבות למניעת היחידה

בשדה־הקרב. לנצח לעבד־אל־נאצר
הלי ממשלת היתד, לולא גם :דיין טען

 עומק את להפציץ מחליטה הלאומי כוד
 להקים מחליטה היתד, זאת ותחת מצריים,

 היה התעלה, של המערבית בגדה ראש־גשר
הסובייטים. את להביא עלול הדבר
רו זו טענה עשתה צופי־הטלוויזיד, על

 מחשבה אולם אותה. ששמעו ברגע שם
 לפיקפוק. מהם רבים הביאה בוודאי שניה
 יעילה'ב־ בהתגוננות ישראל הסתפקה אילו

 עמדות־תות- הפצצות כולל התעלה, איזור
 צריך המצרי המנהיג היה מדוע — חים

עצ את ולסכן זר, צבא לארצו להכניס
מאותו?

 שום כנה: על נשארה היסודית הטענה
הסוב המעורבות את מראש חזה לא שר

 להפציץ מטוסים נשלחו כאשר ייטית,
יש מטום־קרב וכאשר קהיר, פרברי את

 עבד־ של הפרטי ביתו גג את .גילח״ ראלי
אל־נאצר.
ו מצריים נשיא את לבייש נועד הדבר
הפוכה. היתד, התוצאה להפילו.

מדיניות
 יהזדי מוח

,איטלקי ומוח
 היתד, רוג׳רם ליוזמת הממשלה תשובת

 ההתחכמויות מסורת מיטב לפי התחכמות,
גלילי. ישראל של הניסוחיות

 הסתייגות ללא קבלה דרשו האמריקאים
מצ שקיבלוה כפי — יארינג״ ״טיוטת של

 מנוס שאין החליטה הממשלה וירדן. ריים
ב תרופה: מצא היהודי המוח אך מכך.

 טיוטת־ של הניסוחים כל הוכנסו תשובה
פסוקים: שלושה בתוספת המקורית, יארינג

 בטוחים, ״לגבולות תהיה שהנסיגה #׳
ומוסכמים״. מוכרים

 הריבונות״ ״כיבוד סמך על שתהיה #
המדינות. כל של וכד

הדדי. חוזה־שלום פי על שתהיה #
ה כי נורא. יהיה לא שזה הבטיח גלילי

״מוס המילה (מלבד לקוח הראשון פסוק
 והוא הביטחון, מועצת מהחלטת כמים״)

 השלישי ואילו השני. הפסוק לגבי הדין
 והוא ניכסון, הנשיא של השדר מן נלקח
והבריטית. האמריקאית העמדה את תואם

ה חששו בירושלים עצורה. נשימה
 את עצרו המדינאים ההתפתחות. לקראת כל

נשימתם.
 או האמריקאים ידחו האם יהיה? מה

האמרי ידרשו האם התשובה? את יארינג
 המקורית הטיוטה את תאשר שישראל קאים

וכלשונה? ככתבה
 לא במוח היהודי המוח נתקל הפעם אולם

 ג׳וזף של הים־תיכוני מוחו — חריף פחות
 פשוט סיסקו איטלקי. ממוצא שהוא סיסקו,
ה את קיבלה ישראל כי ליארינג הודיע
למה יארינג נכנס זד, סמך על שלו. טיוטה
 לתוקפה, נכנסה הפסקת־האש גבוהים, לכים

התחילה. הגדולה והשליחות
מ האמריקאים ביקשו אגב, דרך וכאילו

ה הטיוטה את זאת בכל שתאשר ישראל
מכבודה. במחילה מקורית,

 ההתלבטות. חזרה וכך ונפלאות. גיסים
 שאושרה. הטיוטה, את לתקן האם לירושלים.

 מהאמריקאים לדרוש האם הכנסת? על־ידי
 של התשובה את יארינג לגונאר להעביר
ישראל?

גדו למהומה להביא יכלה הדרך.הראשונה
 יא- שליחות להפסקת השניה גח״ל, עם לה

האש. הפסקת וביטול רינג
 בינתיים; כי חשוב, היד, לא זה כל אך
 היד. ואי־אפשר — היסטוריה נעשתה כבר

להחזירה.
 בבירור: השבוע נקבע אחד לקח אולם

 של הניסוח כושר חלפה. ההתחכמויות שעת
 במשא־ ונפלאות ניסים המחולל גלילי, השר
 את עושה אינו ומפ״ם, המפד״ל עם ומתן
ומוסקבה. וזשינגטון על הרושם אותו
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