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הסוב המאבק ״עדך שעריהם סיפוחי־המינימוס ושימות בסודי־סודות תחגבשה
תח המדינית שהריבונות בתנאי מוגבל, זמן כמשך בשארם־אל־שייד

למצריים. מייד זור
לחדור הזכות את לעצמה תשמור שישראל כך כולו, סיני חצי־הא־ פירוז שיידרש מובן

ת ן■* בו ה ל ת ת ה לי א ר ש  כיום האחרונים. בחודשים בהרבה פגה רצועת־עזה לסיפוח הי
ביטחונית. סכנה בעתיד תהווה לא שהרצועה לכך לדאוג יותר שחשוב נראה 1 1

 הגדה אם המערבית. לגדה הרצועה פיפוה עם השלמה מתגבשת
 פלסטינית יחידה בגדה תקו*פ אם עימה. עזה תעבור לירדן, תחזור

ממנה. חלק הרצועה תהיה כירדן, קשורה או נפרדת־לגמרי כלשהי,
 כביש סלילת על־ידי לביצוע ניתן הדבר לחברון. עזה בין יבשתי קשר ידרשו הירדנים

 גשרים), יוקמו (בהצטלבויות ישראלי כביש שום עם יצטלב שלא הערים, שתי בין מיוחד
(עזה). עצמאי ונמל הים אל מוצא לירדן יתן הדבר אכסטריטוריאלי. ושיהיה

תח לקיים הצורן פי רכה, ברכה ככן הרואים יש ישראל בצמרת
 הגבול לאורן השקט את יבטיח עמאן-חברון-עזה כקו סדירה בורה

פתוח. גבול למעשה וייצור ירדן, עם

״שאר עציון גוש .5
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הביתה. לחזור יצטרכו המתנחלים הגבול. של הערבי בצד תישאר הברון כי רור ך*
ישראל. כידי עציץ גוש הישארות עם הירדנים השלימו זאת, לעומת

מתאים. חיבור עם טריטוריאלי, דצן ייווצר הל״ה ונתיב הגוש כין

המסובכת ■רושדים .6
מאוד. מסובך בהכרח, יהיה, לירושלים, פיתרץ ל **
 יכול אינו ערבי שום אפשרי. אינו שהסטאטום־קוו העובדה עם השלימו הצמרת אנשי ^

 כולה. ירושלים של וסופי רשמי אובדן עם להשלים
 שלה. בצד השלמה ירושלים קיום על בהחלט ישראל תתעקש זאת, לעומת

 היית־ אלה מנוגדים עקרונות שני יחד לחבר הבלתי־אפשרי: את להשיג ישתדל הפיתרון
כך: כנראה, ייראה, רון

 ישראלית. כעיר מאוחדת, תישאר ירושלים
דגרס. את עליו יניפו והירדנים לירדן, יוחזר הר־הכית

כלשהו. פרוזדור על־ידי לירדן יתחבר הירדני השטח
 יתארגנו הירדנית, האזרחות על ישמרו תושביהן אך בישראל, יישארו הערביות השכונות

לירדן. יוחזרו לישראל, שסופחו החיצוניים הכפרים נפרדת. ערבית בעירייה
אלה. כפרטים שינויים הסתם מן יחולו פלסטינית, יחידה תקום אם

-אדוותוכגית שרידי .7
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 כל את לישראל לספח שנועדה תוכניתו, ביצוע על עוד חולם אינו אלץ יגאל פילו
 מת. זה יריחו. ליד צר ערבי פרוזדור עם ים־המלח, חוף כל ואת ביקעת־הירדן

ביקעת־הירדן. של הצפוני החלק את לספח היא הכוונה זו. מתוכנית שריד יישאר אולם
 לאום־צוץ, עד לטירת-צכי מדרום יימשך הישראלי השטח בלומר:
עבר־הירדן. עם טובאם, דרך שכם, את המחברת הדרן על הנמצאת

הירדנים יפרו אם מחדש, הגדה לתפיסת יותר טובה נקודת־זינוק לצה״ל לתת היא הכוזנה

^_______________________________________

ת ע מ
ד

 המערבית הגדה פירוז את כמובן, יכלול, זה חוזה שיוצג. ההסכם את הפלסטינים) ואו
מחדש. השטח את לתפוס הזכות את לישראל תיתן זה, תנאי הפרת כולה.

קלי□ גבול שינו״ .8
 לא־ שינויים יחולו פלסטין)—ישראל (או ירדן—ישראל גבול מיגזרי שאר לאורן״ 2 ך
ביטחוני. רקע על מהותיים, ^

 כאזור קטנים שטחים לגבי הדין הוא כישראל. כמוכן, תישאר, לטרון
כיותר. הצרות כנקודות ישראל את להרחיב כדי ובו׳, טול-ברם, קלקיליה,

גולןה רמת רכס .9
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במיבחן. התורה־שבעל־פה תעמוד לא ברמת״הגולן ם ץ
נכו על תודיע שסוריה ברגע ימות הנוכחי, הקו והחזקת הרמה, כל סיפוח של החלום ^

 רשמי. שלום תכרות שמצריים אחרי יקרה שזה מצפים הכל ישראל. עם שלום לכרות נותה
בקונייטרה. תחזיק •טישראל סיכוי כל אין

המלחמה. שלפני המצב לקדמותו יחזור שלא ישראל בתביעת הכל מכירים זאת, לעומת
 להבא למנוע כדי הראשון, רכם-ההריפ סיפוח על תתעקש ישראל

כעמק. היישובים את להפגיז היכולת את הסורים מן
 רמת־ כל החזרת לשארם־אל־שייך: בדומה הסדר שם שיקום הצעה לבוא עשוייה זה, כנגד
 במשך הראשון, רכס־ההרים על ישראליים בסיסים החזקת אך מדינית, מבחינה לסוריה הגולן
מועצת־ד,ביטחון. פקודת תחת בינלאומי, כוח הצבת ידרשו מצידם, הסורים, ארוכה. תקופה

 כדי כהרמון, מעיינות-הירדן אזור סיפוח על גם תתעקש ישראל
 שגם לוודאי קרוב המים. כעניין התנכלות או ויכוח כל, מראש למנוע

תתקבל. זו תביעה

רוגידס תוכנית
 בדבר האמריקאי והנוסח תוכנית־רוג׳רס, של ליברלי לפירוש מצטרף יחד זה ל ץ**
 החלטת נוסח את גם תואם הוא בלתי־מהותיים.״ שינויים עם ביוני, 4ה־ לגבול ״חזרה ^

הבריטי. קאראדון הלורד שלה, העיקרי המנסח על־ידי שפורש כפי מועצת״הביטחון,
 גם וכמובן ומצריים, שכרית-המועצות בך על מלמדים שונים רמזים

אלה. לפרטים יותר או פהות הסכימו בבר ירדן,
 תילחם לה, תסכים לא ממשלת־ישראל הדבר: פירוש ם. ו מ י נ י מ מפת־ה היא זו מפה

 הנדון), (ראה ארצות־הברית עם לעימות להגיע מבלי לרשותה העומדים האמצעים בכל נגדה
 הבחירות ימנעו הבאה שבשנה תקווה מתוך השנה, לגמר עד ההכרעה את לדחות ותנסה

ישראל. על לחץ כל האמריקאיות
 על אמיתי מוויכוח מנוס יהיה ולא אמריקאי, לחץ יופעל אם אולם
ת - הטכסיסיים המהלכים כל גמר ואחרי מפות, א ה ז י ה . ת ה פ מ ה
זו. מפה עם החשובים האישים רוב השלימו כבר פרטיות, ובשיחות פנימה, בליבם


