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 שליחותו שכישלון לו אמר רבץ, יצחק עם
לנפילתו. להביא עלול הפעם

 :פשוטה שארה לרכץ הציג הוא
 אפול, אס ז לישראל כדאי זה ״האם
ל שיחסו אדם במקומי לבוא עלול

רע.״ יותר הרכה יהיה ישראל
ההש גוברת בארצות־הברית הגיוני. זה
 החדשה הכלכלית העוצמה הערבית. פעה
ב יחסי־הכוחות את משנה הערבים של

וושינגטון.
 היתה רבץ ממשלת בי מסתבר

ד מדוע בכך. להסתכן מובנה
הבאים: השיקולים על מבוסס החשבון

 הבחירות יתקיימו וחצי שנה בעוד !•
 הסנאט. ולשליש לבית־הנבחרים לנשיאות,

 במצב מאוד. חמה מערכה זו תהיה הפעם
המוע רוב כי ישראל, מניות עולות כזה,

לתרו יהודיים, לקולות זקוקים יהיו מדים
ש בלי־התיקשיורת, ולתמיכת יהודיות מות
יהודים. שולטים בהם
 פורד ממשלת תוכל לא כזה, במצב •

 בלאו- חלשה ממשלה זוהי כראוי. לתפקד
האמרי הפוליטית בבורסה מניותיה הכי.

 קיסינג׳ר, יפול אם ליום. מיום יורדות קאית
 שלא מקווה רבין יותר. עוד חלשה תהיה
ישראל. עם חריף בעימות להסתכן תוכל
בשנתיים, יידחה העניין שכל ייתכן •

ה אחרי חדשה ממשלה שתתבסס עד
 ללא להרוויח, אפשר הזה הזמן את בחירות.

הלאה. נראה אחר־כד כלשהי. נסיגה
 ממשלת של המסורתית המדיניות זוהי
ב בעבר נוסתה והיא אבן,—דיין—גולדה

 רקע על נהרגה תוכנית־דוג׳רס הצלחה.
 לנשיאות הבחירות התקרבו כאשר דומה,

.1972 של
 גם זה חשבון יתאמת האם :היא השאלה

ז הפעם
 גורמים יש רבה. במידה השתנו הנסיבות

 החשבון מרכיבי את לשנות העשויים רבים,
השאר: ובין מעיקרם,

אדון יגאל עם קיסינג׳ר
בעיניים דמעות

כנו. על להישאר קיסינג׳ר הצלחת <•
 להשיג פורד ממשלת של הצורך +

 והנכונות מקום, באיזשהו כלשהי הצלחה
עילאי. לחץ זה לצורך להפעיל

 שד באמכרגו חדש איום •
ה הכלכלי הלחץ הפעלת או נפט,
אחרת. כצורה ערכי
 שתכריח חדשה, מידחמה •
 וכרית־המוע־ ארצות־הברית את

מוחץ. כאופן להתערב צות

בז״נבה נ׳צוץ
 העיקרית: השאלה מתעוררת ך ץ*
 של ליוזמתו האלטרנטיבה בעצם, מהי, ^

? קיסינג׳ר

ועידת־ :אפשרויות שתי דק יש
 זו :או חדשה. ומידחמה — ז׳נכה
זו. אחר

 שקל רביו בממשלת מישהו אם ספק
הסוף. עד האלה הדברים
מ מנוס אין עתה כי מכין רכין

 במו אולם, ועידת־ז׳נכה. כינוס
 את לפוצץ שניתן מקווה הוא בגין,

מכפנים. הוועידה
 תוכי רק הפרק על תעמוד בוועידת-ז׳נבה

 תמורת רישמי, שלום :אחת נית־שלום
 ו- המוחזקים, השטחים מכל ישראל נסיגת
 המערבית בגדה פלסטינית מדינה הקמת

וברצועת־עזה.
לחלו פסולה חלקיה, כל על זו, תוכנית

תוכל היא ישראל. ממשלת בעיני טין

 לא כוללת. לנסיגה לא לא. רק: להגיד
 אש״ף. להזמנת לא פלסטינית. למדינה

 רציני, לדיון יזכו לא הנגדיות הצעותיה
 להסכים המוכן בעולם ערבי גוף שאין מפני

 ניכר חלק ישראל בידי שתשאיר לתוכנית
המוחזקים. השטחים מן

 יהיה בוועידה ממשלת־ישראל של מצבה
בתכ הערבים יינקטו אם יותר, עוד חמור

 לוועידה אש״ף את יביאו הם פשוט: סיס
 מאוחדת, ערבית מישלחת הקמת של בדרך

 מצריים, של הנפרדות המישלחות במקום
 הסובייטים עמדת אש״ף. ו/או וירדן סוריה
התקש עתה תחול אם חד־משמעית. תהיה

ישר תעמוד האמריקאית, בעמדה גם חות
האחרים. כל מול בוועידה בודדה אל

 כשם בהברה, תתפוצץ זו ועידה
 קי■ הנרי יוזמת עתה שהתפוצצה

סינג׳ר.
? אז מה

 כסופו הנשארת, האחת הברירה
החדשה. המילחמה תהיה דכר, שד

 במילחמה לקרות יכולים צבאית, מבחינה
 שהיא מדינית, מבחינה אך רבים. דברים

 דבר רק לקרות יכול המכרעת, הבחינה
 המעצמות, של מאסיבית התערבות אחד:

 גרוע בוודאי שיהיה הסדר, ׳לכפות כדי
ה להשיגו היה שניתן מזה יותר הרבה
שבוע.
 את הדבר יחזק המצרי, הצבא יתקדם אם
 תפסיק צה״ל, יתקדם אם הערבי. הצד

ב בעודה ההתקדמות את מועצת-הביטחון
 בחזית הקורבנות יהיו כך, או כך איבה.

רבים. 'ובעורף
 הנרי השבוע בכה הטלוויזיה, צופה לעיני

 הנוער את הזכיר חנוק, בקול קיסינג׳ר.
מילחמה. של איום בלי לחיות הזכאי

 הדמעות יהיו לא שאלה ייתכן
 שאירע מה כעיקכות האחרונות,

השבוע.
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