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 מסוג במלחמה אלא — ההתשה מלחמת — שהיתר, המלחמה של חדשה במהדורה ולא
לגמרי. חדש

 הסובייטיים, הטילים מיטב עם ולילה יום מידי להתמודד חיל־האוויר יצטרך שבה מלחמה
הסובייטיים. הטייסים מיטב ועם

סובייטי ו/או מצרי - האוייב של רציני נפיץ צפוי שבה מלחמה

 יחידות־ של מתמיד גיוס שיצריך דבר התעלה, את לחצות -
גדולים. בממדים מילואים

 לפני מאשר יותר הרבה גדולות — ובציוד בנפש — האבידות יהיו שבה מלחמה
הפסקת־האש.

ע זה ג ו לך. נ
אדיש. אתה אבל

בטוח! תהיה אד
יקרה. שזה מאמין שאינך מפני : אדיש אתה דוע ץץ

 חיילים בין שיחות עם בתעלה, השקט על אידיליים סרטים לך מראה הטלוויזיה
וישראליים. מצריים
הקרבות. בחידוש הרוצה בירושלים נורמלי אדם שאין יודע אתה
נכון. וזה
 לרוסים אותם לשעבד העלולה המלחמה, חידוש מפני חוששים המצרים שגם יודע אתה

מפלה. להם להנחיל או
נכון. זה גם
 הפסקת־ את לחדש יכולים אינם המצרים כי שוב. לפרוץ המלחמה עלולה זאת בכל

 לעולם בפירוש מצריים ממשלת הבטיחה זה את יארינג. שיחות שיתחילו מבלי האש
לזוז. תוכל לא היא מזה המצרי. ולעם הערבי

 לשיחות ישראל ממשלת תחזור האם :היא הגורלית והשאלה
יארינג?

 אבל שונים, שרים מפי סותרות הודעות אמנם שומע אתה בטוח. שזה נדמה לך
 הם שאלה לך נדמה ביצים. פיתפותי כאל שרים להצהרות להתייחם מזמן למדת

 חושב, אתה .בסוף,״ דברי־סרק. הם האלה הדיבורים שכל ציבוריים, או פרטיים תמרונים
יחזרו.״ .הם
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 לשיחות, תחזור לא מאיר גולדה ממשלת כי ביותר מעשית אפשרות עכשיו קיימת כי

בה. רוצה אינו שאיש מלחמה ישראל על ותביא
 עמוקה והשניה היהודים, במלחמות הכרוכה שיטחית, האחת סיבות: שתי לכך יש
מאיר. גולדה של בגישתה הכרוכה יותר,

ד״ן גידגוד■
 דרש דיין שמשה מפני שהתחילו, לפני עוד ישראל, על־ידי הופסקו יארינג יחות קיקיץ

המפד״ל. עם יחד הממשלה מן בפרישה איום תוך אולטימטיבית, בצורה זאת
 לולא משעשעים, להיות שיכלו גילגוליס, כמה הוויכוח עבר מאז

המדינה. כסיכון גם ואולי כני־־אדם, של חייהם בסיכון כרוכים היו
 גרוריו, (בתמיכת דיין רק יארינג. בשיחות להמשיך רצתה הממשלה :א׳ גילגול י•

התנגד. המפד״ל), שרי גם ואחר־כך הילל, ושלמה פרם שמעון
הופסקו. והשיחות ניצח דיין
 אי־אפשר שבלעדיו לאמריקאים להוכיח כדי רק יריביו: לדעת דיין? זאת עשה מדוע

האמריקאית. הממשלה ראשי עם להיפגש ההזמנה את דיין קיבל מכך כתוצאה להסתדר.
 לשיחות יחזרו שלא הודיעו עצמה, מאיר גולדה ובעיקר הממשלה, :ב' גילגול •

ההקפאה. לאיזור מחוץ אל הסובייטיים הטילים כל יוחזרו כן אם אלא יארינג,
לכך. סיכוי כל שאין ברור

 מת. הסכם־ההקפאה כי הכריז יארינג, לשיחות מייד לחזור דרש זאת, לעומת דיין,
 שקיבל אחרי שם, ביקורו לקראת האמריקאים, בעיני חן למצוא רצה דיין כנ״ל. הסיבה?

ההזמנה. את
 לשיחות משיבה מנוס שאין דיין, עמדת את קיבלו הממשלה חברי רוב : ג׳ גילגול •

לאמריקה. נסע דיין המלחמה. חידוש את למנוע כדי יארינג,
ד מאמריקה, חזר דיין :ד' גילגול • ג נ ת מ  חברי־ רוב יארינג. שיחות לחידוש ו

לחזור. רוצה אינה מאיר גולדה ליארינג. בשיבה תומכים עדיין הממשלה
מסוכן. אבל ילדותי, מישחק .,וכו וכו׳ וכו'

שר ד״ן באמריקה נב
סיבות. שתי לכך יש לנץ? מיונה בחזרה הפך שוב, עמדתו את ששינה לדיין, קרה ה

 רק אלא ארוך, לטודח מדיני קו לו אין דיין. של באופיו נעוצה הראשונה הסיבה ■)4
 העמיד כך לשם באמריקה. רב ברושם להתקבל היה שלו המיידי הייעד מיידיים. יעדים

 והפך נלהבת, בקבלת־פנים לזכות כדי יונה פני העמיד ההזמנה, את לקבל כדי נץ פני
 משם. חזר כאשר לנץ שוב

באמריקה. לו שאירע במה נעוצה השניה הסיבה
 כשלון באמריקה נכשל דיין זה: הוא במדינה כיותר השמור הסוד
1 1 חרוץ.

בטלוויזיה שצולם כפי התעלה, ליד סובייטי(בעיגול) יועץ


