
הנוראי חביב
דך של מאמרו ל□ עו ד״ ה״1ה ״העו מונ ה־ ל ב״

 של הכא במאמרו המובעים הרעיונות
 כמדור שעבר כשבוע שפורסם אבנרי, אורי

אי כעתוני החשוב של כיותר רב־חיוקרח
 לקוראי חדשים אינם - מונד״ ״לה רופה;

 הרעיונות תמצית מהווים הם הזה". ״העולם
ה ״הכיב כסידרה הרחבה כיתר שפורטו
נוראי".

 גם זה במאמר עניין אולי, יש׳ זאת ככל
 כמיוחד נכתב הוא כי - הישראלי לקורא
הערכיות, המדינות של הצמרת אנשי למען

 - הכלל מן יוצא ללא במעט - בולם אשר
מונד". ״לה של הקבועים קוראיו על נימנים

הס פזילה." מתוף הדברים את ״כתבתי
כ הסתכלתי אחת ״בעין אבנרי, אורי ביר

 ;וכתונים כאלג׳יריה פקאהיר, הערכי קורא
ב הישראלי בקורא הסתכלתי השניה בעין
מבחי כפולה, ביקורת עבר פסוק בל כית.

 שגם כך מנוסח להיות עליו היה זו. נה
 יובל הערכי הקורא וגם הישראלי הקורא

לעכלו."

לאי המאמר העתק נשלח פירסומו, לפני
 כמה שהעירה כיותר, בכירה ערכית שיות

 נלקחו אלה הערות הדברים. לניפוח הערות
 העברי שתרגומו הסופי, כנוסח בחשבון

להלן. ניתן
 הסידרה בפירסום הפסקה חלה השבוע

 נסע אכנרי שאורי מאחר הנוראי", ״הכיב
 ג׳ורג׳ו של האישית הזמנתו לפי לפירנצה,
ז יבד לה־פירח, ן נ תו ש ה  סגורים בדיונים ל

שם. הכאה הוועידה אירגון על

החוות רגעו לגות ״גונגים
ו17ווופיררםו!רו1111111ד ו ד*ןן 11תצוו

 עלול אני כאיש־מילואים, ונפצעתי. בערבים לחמתי בצה״ל, כחייל ישראלי. ני
€ חדשה. למלחמה הימים באחד להיקרא \

 כל בו אשר בעתיד מאמין אני מכן, יתר בשלום. אברי רמ״ח בכל מאמין אני אולם
 לטובת פעולה ישתפו — ואחרים כורדים ישראלים, ערבים, — שלנו במרחב האומות

הכלל.
 לשנות ישראל על כי בני־עמנו את לשכנע ואני ידידי ניסו שנה חמש־עשרה במשך

וער עיברים בין מלחמת־אחים פרי — ועקרה שלילית מדיניות על לוותר עמדתה, את
שלום. של מערכה לנהל כדי — דורות שני מזה הנמשכת בים,

 המפוזרת דמיונית לאומה שייכת אינה ישראל כי סבורים אנו ציונים. איננו ואני ידידי
וערבים. עיברים שלה, לאזרחיה אלא בעולם,
 זכויות משוויון ישראל תיהנה בה גדולה, שמית קונפדרציה להקמת שואפים אנו

המדינות. שאר בצד וחובות
לעצ ותזכה מחדש שתקום הפלסטינית, הערבית האומה עם בדו־קיום דוגלים אנו

מאותה.
 שיבה בין חופשית לבחירה הזכות את הערביים לפליטים תעניק שישראל רוצים אנו

האו׳׳ם. בהחלטות שנקבע הפתרון זהו פיצויים. קבלת לבין לישראל
 אחת, כשאלה ללא־היח נתקלנו אלה, שנים חמש-עשרה במשד
ה ״היכן בישראל: הרצץ־הטוב כעלי על-ידי כבנות לנו שהוצגה

 שהוא שלום בל - לשלום השואפים - שהם ערבים איזה - ערכים
?״ישראל עם -

 להסדר השואפים בורגיבה, הנשיא על נוסף ערביים, מנהיגים ישנם כי כמובן, ידענו,
 איש כי מעשית. תוצאה ללא אך מהם, אחדים עם לשוחח הזדמנויות לנו היו בשלום.

מלא. בפה התוניסית המדינה ראש עתה הכריז אשר את בפומבי, להגיד העז לא מהם
ה של האבסורדי כמעגל־הקסמים בקע הבקיע הוא כן, בעשותו

השלום. לעניין תרומתו זוהי אלימות.
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•  יקום לא השלום מסוכנת. וגם קשה גם היא בורגיבה הנשיא בחר בה דרך ך

 על־ידי להתחסל תוכל לא שנה 50 כן נ־כסוך של הנוראה המורשה אחד. ביום 1 1
יפות. מילים כמה

 קואליציה קיימת :זד בשעה כיותר החותכות התופעות אחת זוהי
והערכי. הציוני - היריבים המחנות משני השוביניסטים של מעשית

 להשמיד היא בורגיבה מר של האמיתית מטרתו כי טוענים בישראל שהקיצונים בעוד
ה לטובת בבגידה מצידם הערביים הקיצונים אותו מאשימים העיברית, המדינה את

הנכונה. היא שדרכו נוקבת בצורה מוכיח הקצוות של זה שיתוף־פעולה ציונים.
 עברי*הגבול. משני הרחבים ההמונים נמצאים הקצוות שני בין

ה למען מתפללים הם אך והצדק, החרות למען למות מובנים הם
שלום.

 הוכיחה בקאהיר, שנתקיימה ,,הערביות המדינות ראשי נציגי של האחרונה הוועידה
 נמנע דבר, של בסופו להם, הודות שלום. של בהסדר רוצים ברובם, ערב, עמי כי בעליל

 משוכנעים אנו הערביים. העמים ממשפחת גורשה לא ותוניסיה הערבית, בליגה הפילוג
 תוניסיה נשיא כוונת כי פנימה, בליבם מעורפלת, בצורה גם ולו הבינו, הערבים כי
____ אפשרי. הוא השלום וכי הוגנות, הן

 בשום כין'העמים השלום עניין את לזהות אין כי סבורים אנו
 נייטרא• ולא קומוניסטית לא פרו״מערכית, לא - מסויימת מגמה

 מסויימת, ארץ שום עם לזהותו אין שלנו. כמרחב הקיימת - ליסטית
הערכי. כעולם מסויימת, מפלגה שום ועם
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 אפשר אחדים. שלבים לעבור צריכה — המלחמה מערכת כמו — השלום ערכת **
כאלה: שלבים שלושה לציין (*/

חודש. מלפני להעידה המונח •

 אחיהם אל שוחרי־־השלום הישראלים ידברו בו הראשון, השלב )1(
הערכיים. אחיהם אל שוחרי-השלום והערכים הישראליים,

 לעיתים ישתמשו כי אף המחנות, בשני קיימת שאיפת־השלום כי יוכיחו ואלה אלה
שונות. הצעות וישמיעו שונה, בשפה

 זו המשלימות אך המקבילות, מערכות־השלום שתי שתתקדמנה שעה זה, בשלב
 הניסוח חדשות, דרכים אחרי החיפוש העמים. בתודעת חדשה אווירה תיווצר זו, את
 ״לוחמי ירכשו לא בהתחלה כי הוא טבעי הכוחות. לגיבוש יעזור חדשים, רעיונות של

עמיהם. אהדת את בנקל השלום״
 על להתגבר אפשר עמינו. בין שנוצרו והפחדים מרגשי־השינאה להתעלם אי-אפשר

בהדרגה. רק אך — זו התנגדות
 ה־ שבשני השלום״ ״לוחמי כין ליצור יאפשר השני השלב )2(

לשיתוףדפעולה. שיביא דו-שיח, המחנות
אי־הבנות. לחסל רעיונות, להפגיש הצעות, להחליף יהיה אפשר רגע באותו

 צר, בשטח הצפופה קטנה, למדינה קשה כי אז יסבירו הישראלים
.1947 בשנת כה שחזו בפי תוכנית־החלוקה את לקבל
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ב״לה־מונד" הכותרת

 הכל־עולמית הציונית התעמולה כמה עד הישראליים, לידידיהם יגידו מצידם, הערבים,
הנשק. בכוח ישראלית התפשטות מפני עמוק פחד יוצרת גלויות״ ״קיבוץ למען

 האיום את תחסל אשר קונפדרציה להקמת הערביים, הפליטים להחזרת הדרכים ייבחנו
וכו׳. או״ם, החלטות לביצוע כללי, פירוק־נשק שתאפשר ההדדי,

 בפתרון החל כנו, על השלום את להשיב וערב ישראל ממשלות יוכלו אז רק )3(
 פדרציה• של במיסגרת ארץ־ישראל של מחדש באיחודה וכלה הערביים, הפליטים בעיית
 אותו העצמאית הפלסטינית הערבית האומה של לקולה להינתן חייב הסדר בכל
הישראלית. האומה של לקולה כמו מישקל
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 הימים: באחד אמר פירנצה, של לשעבר ראש־העיר לה־פירה, ג׳ורג׳ו הטוב, דידנו *
 של צאצאיו בין שלום אפילו הכל, את לעשות יכול הוא כל־יכול. הוא ״אלוהים 7

״קצת אותו שידחפו אוהב אלוהים אולם אבינו. אברהם . . .
 והערכיים, הישראליים לוחמי־השלום אנחנו, חייבים בד משום
והמוסלמים. הנוצרים היהודים, - כני-שם אלוהי אה אוהו, לדחוןש


