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הוועידה מהחלטות

אמת! שלו□ לקראת
 טוטאלית ממלחמה חד־פעמי מעכו ייתכן לא

 שלבים־שלבים. כהכרח יהיה המעבר שלם. לשלום
 שלב היא הסדר־שלום להשגת הנוכחית התכונה

זו. כדרך מחוייב־המציאות

1.
 ואת 242 מס׳ הביטחון מועצת החלטת את מחייבת הוועידה

 להסדר־שלום מעשית כדרך רוג׳דס, של יוזמודהשלום
הקיימות. בנסיבות נאות

2.
 העקרונית החלטתה על הממשלה את מברכת הוועידה

 התנועה סיעת את ומסמיכה האמריקאית, יוזמת־השלום את לקבל
 הסדר־ לידי להביא כדי הדרוש ככל בממשלה לתמוך בכנסת
זו. יוזמה פי על שלום

3.
ההחלמה. את שקיבלו במרחב המדינות כל את מברכת הוועידה

4.
 ונסתרים, גלויים גורמים מפני המדינה את מזהירה הוועידה

 בידזמת־ לחבל המבקשים לה, ומחוצה המדינה בצמרת
 מצב־הלוחמה את ולהחזיר הפסקת־האש את לפוצץ השלום,

ה השטחים החזרת על המבוסס הסדר למנוע במטרה הקודם,
מוחזקים.

5.
 ה* באמצעות להסדר־שלום לחתור לממשלה קוראת הוועידה
 העקרונות פי על יארינג, השגריר כהנהלת שיחות

הבאים:
,1967 ביוני 4ה־ ביום קיימים שהיו המדינה, גבולות (א)

 שום ישראל למדינת אין לגבולות־השלום. בסים ישמשו
שלום. תמורת טריטוריאליות תביעות

 לשם הדדית, בהסכמה קטן, בקנה־מידה שטהים החלפת (ב)
עיוזתים. סילוק

 ובבירת ישראל כבירת מאוחדת, תישאר ירושלים העיר (ג)
 לערבים בה יינתן אז עד תקום. כאשר הפלסטינית המדינה

הצודקות. תביעותיהם את שיספק מדיני מעמד

 יעי־ בפידורי־ביטחון מותנה בפועל השטחים החזרת (ד)
ם,  כוחות אי־הכנסת כגון המדינה, ביטחון את שיבטיחו לי

 הכנסת שטחים, פירוז מיתקפתית, יכולת בעלי צבאיים
 בהסכמה אלא להוצאה ניתנים שאינם בינלאומיים כוחות
בסי קיום לדרוש אין יעילות. בינלאומיות וערובות הדדית,

זרה. אדמה על צבאיים סים

 בין כפרטים, לפליטים, חופשית זכות־בהירה מתן (ה)
 שיוסכם בתנאי נדיבים, פיצויים קבלת ובין לישראל שיבה
 תקופה תוך שיבתם שתאופשר הפליטים מספר על מראש

מסויימת.

6.
 חופשית התארגנות לאפשר לממשלה קוראת הוועידה

 הקמת כדי עד המוחזקים, בשטחים הפלסטיני העם •טל
 בהעדר כי קובעת הוועידה זמנית. פלסטינית ממשלה

 שיתקבל הסדר כל יהיה ובהסדר, במשא־ומתן הפלסטינים שיתוף
ה שיתוף למען לפעול לממשלה הוועידה קוראת כן על לקוי.

 פלסטינית מדינה הקמת למען ובהסדר, במשא־ומתן פלסטינים
שיפונו. ארץ־ישראל בשטחי

7.
להס הלוחמים, הכוחות ולכל ערב, לממשלות פונה הוועידה

 להחלפתם ועד המלחמה, שבויי כל להחלפת לאלתר כים
ג׳נבה. אמנת פי על והתנאים הזכויות מלוא את להם להעניק

 עיריית ראש קרא שלום,״ למען לפעול כם
 ככל ״עשו מצרי. אל מעזוז הנוכחי, שכם

 זו השלום. תודעת הגברת למען יכולתכם
קד ד״ר הבריק האחרונה,״ ההזדמנות הרי

 ממשלת־ של לשעבר שר־החוץ טוקאן, רי
 אל־ מעראף נתקבלו נוספות ברכות ירדן.

תושב המפורסם, הערבי ההיסטוריון עראף,

נוספים. ומאישים רמאללה, שליד אל־בירה
ב נפתח השבת יום של הבוקר מושב
 רדפו זה אחרי זה בתנופה. נמשך תנופה,
כל בנושאים דיונים המדיני, הדיון המשך
 החלו הצהריים ועם — ולאומיים כליים,

 התנועה שם של הגדול בנושא ההצבעות.
להח המרכז על והוטל לשנותו, הוחלט —

 החלטות שורת החדש. השם יהיה מה ליט
 נתקבלה מסגרת) (ראה ולאומיות מדיניות

 רב מספר — ודחיית — קבלת לאחר רק
ל ממושך. זמן שנמשכו הסתייגויות,. של

 בחירת היתד. קצרה יותר. הרבה זאת, עומת
נב אחד פה כמעט החדש. התנועה יו״ר
אבנרי. אורי לתפקיד מחדש חר

^ מרומניה עורה
בעברית. לנאום מאזין מרומניה, ועולה שבע
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עצמו. ובאולם הנואמים בדוכן בוועידה, לטת


