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• י
 הבאלון. מן האוויר יצא אחת, ככת יתאדם, ^
 משה של והתכסיסים הפעלולים ההתחכמויות, הר /■>
 שהתרוצץ עצמו, הוא היה והעכבר עכבר. הוליד דיין

בבהלה. בארצות־הברית
 שבהם הימים עברו חד־משמעית: בצורה לו נאמר

 וזה האמריקאי, בנשיא להתל ממשלודישראל היתה יכולה
ולשתוק. שיניים לחרוק נאלץ היה

ד■■! של ן3הש

 ״הצעת־הפשרה״ היה דיין של האחרון תעלול /ך*
 ממשלת מטעם רשמי באישור כתב שהוא המפורסמת, י י

ישראל.
 דרשה האמריקאית הממשלה שבועיים. לפני היה זה

 לפחות מאוחדת, ערבית למישלחת תסכים שישראל החלטית
 שיתוף את לאפשר נועדה זו נוסחה ועידת־ז׳נבה. בפתיחת

 מושב- בכינוס רואה אמריקה כי לישראל נאמר אש״ף.
חיוני. אמריקאי אינטרס 1977ב־ הוועידה של פתיחה

 לעמדתו בהתאם ההצעה, את לדחות עמד בגין מנחם ׳
כדי הדרך, מאמצע בחזרה, דיין חש ואז המוצהרת.

 ״לא״ להגיד לא :אופיינית דיינית התחכמות לבגין להציע
ל״לא״. יביא שזה בצורה אך — ״כן״ אלא

 טאקטית נסיגה ביצעה ישראל ה״פשרה״. נולדה כך
 מאוחדת ערבית במישלחת פלסטינים להשתתפות והסכימה

 שלא בתנאי אולם — )2091 הזה (העולם במושב־הפתיחה
 ממיש־ חלק יהוו ושהם ידועים, אנשי־אש״ף אלה יהיו
ערבית. מדינה של לחת

 יכולים אינם אלה שתנאים כמובן, ידע, דיין משה
האמ ההצעה מטרת כל שהרי — הערבים על־ידי להתקבל
 בוועידה. אש״ף שיתוף את לאפשר היתר, המקורית ריקאית

כן: על היו, דיין הצעות של האמיתיות המטרות
האמריקאית, ההצעה את להכשיל <•
הרו בכלי־התיקשורת שיתקבל כך זאת לעשות #

מתונה, ישראלית הצעה הפשילו שהערבים שם
עי שיימנע דעת-קהל, של אקלים זו בדרך ליצור !•

אמריקאי-ישראלי. מות
 לאמריקה סוף־סוף טס ודיין הרעיון, את קיבל בגין
שלו. השפן את עימו הנושא כקוסם

 מזו מאד שונה אווירה בוושינגטון מצא הוא אולם
לה. ציפה שהוא

היש ההצעה על ופומבית, מייד, הגיבה קארטר ממשלת
 מלכודת :האמיתי אופייה את במפורש חשפה היא ראלית.
הוועידה. כינוס את להכשיל שנועדה

 שהן לקארטר הערביות הממשלות הודיעו בו־זמנית
מסויימת. לנקודה מעבר אש״ף על ללחוץ תוכלנה לא

ש ם שלו עי ד ר פ צ
 השלום״ חוזה ״טיוטת על לדבר דיין ניסה אשר ^

 לו נאמר בחדרי-חדרים זועמת. בתגובה נתקל שלו,
 אחת בעייה רק יש רציני. בדיון ויתחיל להתל שיפסיק
ז׳נבה. בוועידת אש״ף שיתוף :הפרק על העומדת

 היה פיו לומר. מה לדיין היה לא זה נושא על אך
כבולות. וידיו נעול

 במצב קטלני. להיות היה שעלול קיפאון, נוצר כך
 מרחיקת־ חשיבות בעלת החלטה קארטר ג׳ימי החליט זה

 אר־ הקיפאון. לשבירת סובייטית עזרה שדרושה לכת:
יש על פשרה לכפות במאמץ נכשלה לבדה צות-הברית

והערבים. ראל
העו- את השבוע שחישמל המיסמך, נולד זה רקע על


