
ד
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תו את  :הסודית תונני
הגדה״ של 98 ״החזרת

ת א ס״ן: למדו עונ  חו
 ״,,״סימל בלססינ■ צבא

□,ושגריר דגל דרכונים,

 שורה עם לשוחח חחזדמנות לי היונה האחרונים בימים
 הבכיר המנהיג אל־חטן, בח׳אלד החל — ערביים אישים של
 וכלה חסן המלך של במישלחת אש״ף של והנציג פונ״ח של

 המתנהל המישחק, ברזי המתמצאים בולטים, פחות באישים
ואחרות. ערביות העולם, ברחבי בירות בתריסר עתה

 — מידע של זה מפסיפס המתקבלת התמונה להלן
ה בכלי־התיקשורת המצטיירת מזו מאוד השונה תמונה

ישראליים.
 מגעים ועל ערביים, מנהיגים עם שיחותי המשך על

הבא. בשבוע אדווח המתרחש, על חדש אור המטילים

אבנרי אורי !•אח

כ׳ רוגירס תוכנית

 וסביבו. מערבי בעולם אלה בימים מתרחשים גדולים כרים ן*
 פגישת — הקלעים לפני מתנהלים הדברים של קטן חלק *

 שרי־הזזוץ ומישלחת מארוקו מלך של ביקורם ערפאת־חוסיין,
באדצות־הברית. הערביים

 גועשים המים לפגי מתחת המים. פני שעל הקצף רק זהו אך
נסתרים. זרמים

׳היס פריצת־דרך המאפשרים תנאים נוצרו שוב
 שזה כיטחון עדיין אין אך — אפשרית היא טורית•

יקרה. אכן
 נמצאים גורמי־השמיים כל מסוייס, אסטרוליוגי במצב כמו

 אחת באה שהיא כפי שעת־גורל, זוהי הנכון. במקום זה ברגע
 — שוב כזאת שעה תבוא מתי יודע מי תוחמץ, אם שנים. לכמה

בכלל. אם
לאמריקאים. הערכים — לכד הכל מחכים זה כרגע

 כל־כך שהסעירה סתומה תוכנית אותה — רגן״ ״תוכניית של
ממשלית־הליכוד. את

 ממשלת־ של לידיעתה זו איגרת הגיעה אכן אם
יותר. עזד אותה ליהכהיל .מוכרחה היתה היא ישראל,

:הערביים לעמיתיו ארצות־הברי׳ת נשיא הסביר כי כך
ורצועת־ המערבית הגדה משטח צ8/״0 •
ערכית. לריבונות יחזרו עזה
לישר להסתפח עשויים הנותרים /״צ0 •
כיטחוניים, או מדיניים מטעמים לא אך אל,

חד כפרוט איחוד של מטעמים דק אלא  מ
וכדומה. לקים,

 מאוחדת להישאר צריכה ירושלים •
 !המדיני המעמד עד אך עירונית, מכחינה

סשא־וסתן. יתנהל המיזרהית העיר של
ת •  השטח !,,עד תהול הערכית הריבונו
כשטח.״ שיש מה וכל

משא־ להתנהל צריך המים מקורות עד •
תיאום. לשם ומתן
ת תכטיח ארצות־הברית • ה־ חופש א

וכרצועה• כנדה שייערכו כחירות
 להקמת ״׳מתנגדת־־ ארצות־הכרית •

 הנמענים לדעת עצמאית. פלסטינית מדינה
 הוא ״מתנגדת״ המידה פירוש הערכיים,

מדי של הקמתה את תמנע לא שוושינגטון
 כמשא־וסתן תנקוט אלא פלסטינית, נה

כדכד. שלילית עמדה
 הפלסטינים ישלטו כתקופת־המעכר •

 ענייני עד לא אך סחר־חוץ, כגון עניינים על
והביטחון. החוץ

 הד האיגרת עוררה ואיש״ף הערביות ■המדינות ראשי צל ^
■  של תובנית־רוג׳רס את לכולם הזכירה היא ביותר. חיובי י

 דוז׳תד, דאז׳ ממשלת־ישראל ראש מאיר, שגולדה בנית הי — 1969
הסף״. ״על וכל, מכל אותה

 הציע .ניכסון׳ ריצ׳ארד הנשיא של שר־־זחוץ תג׳רס, ייליאם
 שינויי־גבול ״׳תוך לירדן׳ הכבושים השטחים החזרת את אז

מיזעריים״.
 ודיבר האמריקאית בטלוויזיה השבוע הופיע עצמו (נינסון

 מס־שפתיים ששילם אחרי הישראלי־ערבי, השלום על ארובות
 תצטרך שישראל הסכנה את שחיסל בגין, מנחם של להישגיו
 לישראל סיכוי שאין ניכסון אמר חזיתות׳ בשתי זמנית ביו להיליהם

 תוכניתו לפי שלום, עכשיו תעשה לא אם ימיב, לאורך להתקיים
רגן.) רונלד של ה״סבירה״
 נתקל שניכסון מפני באיבה, בעודה מתה ריוג׳רס תוכנית

 ופסיכולוגי פוליטי ובמצב היהודית, ההתנגדות של בצורה בחומי־
אותה. לבצע לו איפשר שלא

 בין לגמרי. שונה במצב עכשיו עצמו את מוצא רגן הנשיא
:השאר
 בעיקבוית יסודי באופן השתנתה בארצות־הברית דעת־הקהל 0
גמחנות־יהפליטים. והשחיטה ביירות מצור

מצג נמצא רגן 0  ימים כמה כעור קשיח. פוליטי כ
 ולסנאט, דכית־הנבחרים הכחירזת כאמריקה היעדכנה

 וה־ ׳חאינפלציה הכללי, המצב הוא המרכזי והנושא
 מרשים ניצחון כן לפניי להשיג יצליח אם אכטלה.

 רץ ה פי לקראת מכריע צעד למשל, — כענייני-חוץ
כהרכה. טצכו ישתפר — ישראלי־ערבי

 רוצים האירגון ראשי כי וברור מתון, קיו נוקט אש״ף י•
ארצות־הברית. עם בדברים ולבוא השלום בתהליך להשתלב

 עד המקל דירדן, ״ך אש כץ דדשיה נפתח •
 דעת על דהתקכל ה^שוייה עמדה לנקוט האמריקאים

הליכוד. להפ.־ת ׳וליהכיא כישראל, רכים
העולם. על כביר ■רושם עשתה הישראלית תנועית־השלום 0

)6 בעמוד (חמשו

ובגין רגז
כישר הנדוד לשינוי יהד וכולם ״ך. לאש האמריקאים

אל.

סודית איגרת
ת כמה פגי י■ עו בו  לארבע סודית איגרת רגן רדגלד שיגר ש
 יתכן וירדן. סוריה מצריים. סעודה, ערביות: ממשלות *

 בתר לא — כן אם אך לממשלת־ישדאל. גם נשלח דומה ששדד
זהה. היה התוכן אס

האמיתית המשמעות את לערבים להסביר נועדה האיגרת

חסן

הגלו חוסיין


