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במדינה
העם

רגע
אמת של

וההיס המרגש המעמד זה והיה ייתכן
 הדגול לגנרל האשכבה תפילת של טורי

 והיד. ייתכן בפאריס. נוטרדאם בכנסיית
 בשעת גדול מנהיג של דנפש חשבון זה

 אחר• גדול מנהיג של הלוויתו
 על באבל ההשתתפות לאחר כך׳ או כך

 בהצהרה בן־גוריון, דוד יצא ,הדגול ת מ
תקדים. חסרת כומבית

בנוש דעתו את ביג׳י הביע כה עד אם
ש בראיון הרי מה, בעירפול השלום אי

 אובזרוומר, נובל הצרפתי לשבועון העניק
 לפנות ישראל ״על :והכריז היסס לא שוב

 ביוני שנכבשו השטחים כל את כמעט
 ורמת-הגולן... ירושלים מאשר חוץ ,1967

 את הישעתה כאשר שגתה ישראל ממשלת
 קיימת אם יארינג... בשיחות השתתפותה

 את החופפת מדינה לבין שלום בין ברירה
ב לבחור עלינו ההיססוריים׳ גבולותינו

שלום.״
להכ העז בן־גוריון השלום. מנהיג

 נחום הד״ר שאפילו מה את בגלוי ריז
 מפורש בניגוד לעשות, מעז אינו גולדמן

בבחי בראשה עמד שהוא המיפלגה לקו
ב שנותרו חבריה ואשר האחרונות רות

בזכותו. מעט לא נבחרו כנסת
פולי מהשפעה רחוק ביג׳י היה לולא

 84,־ד בשנתו עמד ולולא ממש של טית
 מחנה את להנהיג מסוגל ספק ללא היד,

בישראל. השלום

הממשלה
הולכים
ליארינג

ש ולאחר מדי, מאוחר חודשים שלושה
לכך להתנגד כלל צריכה היתד, לא מעולם

ל השבוע ב׳ ביום הממשלה החליטה —
יארינג. לשיחות שוב

 שניתן והצבאית המדינית התועלת כל
 של למדיניות האחראים לדעת להפיק, היה

 הנשק נעשה, הרעש הופקה. כבר ישראל,
 לוחצת ארצות־הברית החלה ועתה נתקבל,
א/ פרק ולהתחלת הפרולוג לסיום

 את למכור איך היתה: היחידה הבעייה
בישראל. לציבור השיבה
 אבא בעוד וכך, כזיון מוכרים איך

 ארצות־הברית ברחבי סיורו את מקצר אבן
 עם בשיחות לפתוח כדי לניו־יורק י ושב

ל בקשר רוג׳רם ויליאם האמריקאי עמיתו
 עסקה השיחות, חידוש של המעשיים פרטים

 המסובך בחלק ראש־ד,ממשלה בירושלים
 לציבור השיבר, מכירת — הבעייה של יותר

 לא העבר הכרזות של שהבזיון כזו בצורה
הפית מגוחך. במצב הממשלה את יעמיד

 ניסוח, של אחד — מישורים שני כלל יון
האופוזיציה. זעקות על התגברות של אחד

 בהודעתה גולדה פתרה הניסוח שאלת את
 השבוע, השני יום בליל בכנסת, המדינית

 תחזור לא ישראל כי בתקיפות הכריזה בר,
 ״תנאים ייווצרו לא עוד כל יארינג לשיחות
 מדיניות, הצהרות כהרבה לכך. חדשים״
 בדיוק ההפוך הרושם את זו גם הביעה

לק כמובן היתה ההצהרה כזונת ממהותה.
תח לא לפיה הקודמת, ההצהרה כי בוע,
ה יוחזרו לא עוד כל לשיחות ישראל זור

ומבוטלת. בטלה — לאחור טילים
טימ־ לא האלגנטי הניסוח נפל. הפור

 איש טימטס שלא כמו באופוזיציה, איש טם
 לשוב ההחלטה על ההסתערות בקואליציה.

 לפחות אם, גם — מוחצת היתה לשיחות
 של דבריה מנומסת. בגין, מנחם של מצידו

ב טען כזו, במידה ניידים ראש־ד,ממשלה
 להצהרותיר, אחריות כל עוד בה שאין גין,

בסכנה. נתונה אמינותה — התוצאה שלה.
גולדה, גילתה למתווכחים תשובתה בדברי

 דהיינו• — בד,צד,מתיה נאמר שלא מה את
 בעוד נפל. כבר לשיחות לשוב הפור כי

 כי לשכנע וניסתה חזרה היא שבהצהרתד,
הממ החלטת לשינוי בסים כל עדיין אין

ת בדברי הרי לשיחות, לחזור שלא שלה
 החדש, הניסוח את בתוקף הצדיקה שובתה
 שינוי משמעותו: את כך כדי תוך גילתה.

 לבגין הזכירה לדוגמה מעלות. 180ב־ כיוון
לירדן גדות בשתי פעם דגלה חירות גם כי
זאת. לתבוע מזמן והפסיקה —

ההב בכנסת נמוגו לפחות אחת בנקודה
 כל כמעט לאופוזיציה. קואליציה בין דלים

 העיקרית הנגף אבן על הצביעו הנואמים
ה- הצהרותיהם מבול — השיבה לתהליך
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