
במדינה

גחכרון המתנחלים שלט
— עילית חברון

העם
ההזדמנות
שהוחמצה

 שנה העברי, הלוח לפי מלאה, השבוע
שפת שנה זו היחד. למלחמת־ששת־הימים.

 האזרח בפני נוף, של נרחבים אופקים חה
 לעם, עם בין מחיצות הוסרו ובה הישראלי,

 של שנד, זו הייתה אחת מבחינה אבל
ה הבחינה מן ודווקא הזדמנות. החמצת
לשלום. השאיפה מימוש ביותר: חשובה

במבו התותחים נדמו כאשר ביוני, 11ב־
 יהיה קל לא כי ברור היה קונייטרה, אות

 ב־ לשיחות־שלום. מדינות־ערב את להביא
במיבחן עבד־אל־נאצר עמד כבר קאהיר

 מצרים ומיליוני המפלה, של הראשון ההלם
הקיפ מהתפטרותו. בו לחזור ממנו דרשו
אז• כבר החל היום, עד הנמשך און,

 ישב צה״ל בידי שנכבשו בשטחים אולם
 ואשר — המלחמה החלה שעימו העם,
סיום. לידי להביאה היה ניתן עמו

 ממשלת־ בפני .'׳לטלפון מחכה מי
 להושיט היסטורית הזדמנות עמדה ישראל

 נדיבה, בהצעה הפלסטיני, העם אל דווקא יד
* נבון. מנצח של חובת־כבוד שהיא

 העם מן התעלמה ממשלת־יסראל אבל
 של רכוש בו לראות המשיכה היא הזה.

מגעי את קיימו נציגי־הממשלה מלך־ירדן.
 שניבחרו פלסטיניים מנהיגים אותם עם הם

הירדני. השלטון על־ידי
— שואפת־העצמאות — האחרת הנציגות

 היתד, עידוד. או הכרה בשום זכתה לא
לא ממשלת־ישראל פשוטה: סיבה לכך

 של הצעה שום לה להציע מוכנה היתד,
ממש.
 המשא־ומתן את כי לומר, לישראל היה נוח

 מתוך הערביות, המדינות עם תנהל לשלום
 ליד לשבת ירצו לא אלה שמדינות הנחה

 לומר, דיין למשה היד, קל הדיונים. שולחן
 לא כי — מחוסיין לטלפון מצפה שהוא

כזו. סכנה נשקפה
ש הפלסטיני, העם נציגי אותם אולם

 גבולות בתוך ישבו ישראל, עם בשלום דגלו
 קו־הטלפון. של השני בצד הפסקת־האש,

 לעשות, ממשלת־ישראל על היה אשר כל
 — היד. הדיונים, לשולחן להביאם כדי

 זאת, עשתה לא היא השפופרת. את להרים
ארוכים. חודשים 12 במשך
ב קיפלו כי ייתכן אשר חודשים, 12
עוד. תשוב שלא הזדמנות תוכם

 ייתכן, להסכם. הפדסטינאים-צד
 והמעצמות מאמצי־האו״ם, יגיעו שאומנם

 הסדר ויושג חיוביות, לתוצאות הגדולות,
 לפחות או — שכנותיה לבין ישראל בין

 שייעשה זה, הסכם אולם ירדן. לבין בינה
 יהיה לא הפלסטיני, בעם התחשבות בלי

שלם. הסכם
 עם היחסים לתיקון יביא שהוא ייתכן

ה בעיית נפתרה לא עוד כל אבל ירדן.
 ערך יהיה לא הפלסטיני, העם עם יחסים

חוסיין. המלך של לחתימתו רב
 דרושה לסדר. ניתן עוד הזה הדבר את

 כי ממשלת־ישראל, של חד־משמעית הצהרה
 — יתחילו אם — השיחות יתחילו כאשר

הפלס העם חייב כלשהי, ערבית מדינה עם
• להסכם. צד להיות טיני
ישראל של צרכיה לסיפוק יסודי תנאי כי

 הצודקות שאיפותיו סיפוק גם להיות חייב
 יחיה אז רק אשר הפלסטיני, העם שק

, הישראלי. העם לצד בשלום
 החשוב ההישג זוז יהיה הדבר, יובטח אם

מלחמת־ששת־הימים. של ביותר

חברון
שיכון
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המיבצר בתוך
אד על גרעין־נח״ל עלה בו היום, למחרת

 עלי מוחמד השייך השיב כפר־עציון, מות
יש קאורח עיריית־חברון, ראש אל־ג׳עברי,

 :לכך מתנגד אינו אם אותו ששאל ראלי
יהו יתיישבו אם טוב להיפך, לא. ״בכלל

עצמה.״ בחברון גם דים
 משד, שר־הביטחון השייך, של הטוב ידידו

ל בהשיבו זו, לעמדה ביטוי נתן דיין,
 ערב רוזנפלד, שלום מעריב איש של שאלה

 היה לא דיין, אמר אל־ג׳עברי, חג־העצמאות.
מתענ היה הוא בעירו. להתנחלות מתנגד

עירו :חושבים התנחלות מין איזה על יין
ולי תפילה לצורכי מרוכזת, בשכונה נית,

״בא :שואל היה דיין, הוסיף כמובן, מוד?
במקומנו?״ או — איתנו לחיות תם

הש אשר המתנחלים, נתנו התשובה את
במ פארק מלון על חג־הפסח מאז תלטו

 עילית, חברון להקים ״באנו העיר: בואות
עילית!״ נצרת שיש כמו

העבי זו הכרזה הראשון. הנפגע
 חד־מש־ היה פירושה כי בחברון. רטט רה

 ערביי־ את לנשל מתכוונים הישראלים מעי:
נצרת. ערביי את שנישלו כשם חברון,

 בסך צועדים המתנחלים את ראו כאשר
באוטו חמושים נוסעים או למערת־המכפלה,

 החששות, גברו לכפר־עציון, הערבי בוס
 לבוא ניסו לא פארק ממלון היהודים כי

 הם להיפך. אלא ערביי־חברון, עם במגע
 בחגם אותם בירכו לא שפתם, את דיברו לא

 ״בדור היהודי. בחג לביקור הזמינום ולא
להי בשעתו שסירב מורה, הסביר לגמרי,״

 הגדה: מנהיגי של להוראת־השביתה שמע
ככובשים.״ באדונים, כאן מסתובבים ״הם

 השליט אל־ג׳עברי, היה הראשון הנפגע
ש השייך, ״אם הר־חברון. של הכל־יכול

 זוכה ישראל, עם בשלום רצונו את הפגין
 מעמד שום לו שאין משמע — כזה ליחס
 נהג־ סיכם הישראליים,״ השלטונות בעיני
ירושלים. בקו מונית

 לא האלה המחשבות האפוטרופסים.
ה יוזם כמו אשר המתנחלים, את הטרידו

 כולם הם לוינגר, משה הרב התנחלות,
דתיים.

 צעדיהם את לתאם מבלי התנחלו מדוע
 השיב והעירייה? הממשלה נציגי עם מראש
 לכיש: מחבל מזוקן מושבניק גרינברג, יצחק

יאשרו!״ שלא ״חששנו
מוגמ עובדות לקבוע יכלו זכות באיזו

 בעיות בפני הממשלה את ולהעמיד רות,
בכת משך גרינברג בהן? רוצה היא שאין

 בפי ניתנה לשאלה התשובה אך וחייך. פיו
ב ששודר בוויכוח בן־אליעזר, אריה ח״כ
 נעשה החלטה. התקבלה ״כבר ישראל: קול

 את לשנות הממשלה רוצה אם עכשיו הדבר.
הת האוסר חוק לחוקק עליה — ההחלטה

יהודית!״ נחלות
בחברון. המתנחלים נשארו ובינתיים
 הרמז פארק. במלון לא אבל ? חיילים

 עומד המתנחלים של מעמדם כי הראשון,
תרי שעבר. החמישי ביום ניתן להשתנות,

 עברית דוברי ברובם — בחורי־ישיבה סר
 ה־ לבניין נסעו — אמריקאי בניב שוטפת
קיב ירוקה, סוכה בתוך שם, הצבאי. מימשל

בנשק. שיעור לו
ממנ לחלק או לחיילים, בכך הפכו האם

 כך, על להשיב רצה לא איש המימשל? גנון
עצמו. הצבאי המושל כולל

 התעלומה: הועמקה ימים שלושה כעבור
 במיבצר קומה הועמדה המתנחלים לרשות

הח הם הצבאי. המימשל שוכן בו טיגארט,
 לקול פארק, ממלון חפציהם את מוציאים לו

קואסמי. פאיז בעל־המלון, של אנחת־הרווחה
 ה־ את הפיצו ראש־העיר של אנשי־חצרו

 הפלישה למעשה, חוסלה, בזאת כי גירסה,
בהע ראו המתנחלים אך המשונה. היהודית

ביטחוני. צעד רק ברה
 בשקט יישבו לא הם ברור: היה אחד דבר

 באו זה בשביל לא כי מישטרתי, במיבצר
המ השלימה, ארץ־ישראל תנועת לחברון.

נוכ להפגין תירצה הוצאותיהם, את שלמת
ה המימשל לכותלי מחוץ גם בחברון חות

אז? יקרה מה צבאי.
 יוסדר שהדבר או התפוצצות, שתבוא ״או
ש או — הגבוהים בדרגים נאותה בצורה
 ניבא הצבא,״ של במשאיות אותם יוציאו
ערבי. מורה אותו

 - אין עוו שלום
 משלההמ אנרבתוו

המלחמה התחילה
ר ש פ ה ^ ב הי שו ח  רי השבוע, ,ל
שות על כללית במיתקפה פתחה גח״ל

 במיוחד. אבן אבא ועל בממשלה, פיי׳
 להגן ניסו רק והליבדאלים חרות למעשה,

 מן באה המיתקפה בממשלה. עמדותיהן על
שלה. חוד־המחץ היה אבן ואבא השני, הצד

 המטח את שר־החוץ ירה כחודש לפני עוד
 כתב באוזני הצהיר כאשר הראשון, הפומבי
 הזמן הגיע כי בלונדון, כרוניקל הג׳ואיש

 המהווה ממשלת־הליכוד־הלאומי, את לפרק
 לקראת ישראלית, עמדה גיבוש בפני מיכשול
הערבים. עם שיחות

 לבדו אבן ולא פליטת־פה, זו היתד, לא
 החשובים מיועציו אחד זו. בדיעה דגל

 ימים כעבור רמז, אשכול לוי של ביותר
יצטרך הוא ברירה. לבגין תהיה ״לא אחדים:
ללכת!״
 כי ברור, היה המדינית הצמרת בחוגי

 השאלה ספורים. — הרחבה הקואליציה ימי
קיצה? יבוא מתי היתה:

הגיע. זה רגע כי היה, נידמה השבוע
★ ★ ★

פו מ ת ע? ס שו פ ם טי בי ד ע ה

ם ך* ר די גו י מי  ולא כימעט למשבר ה
 בישראל.• איש של תשומת־לבו משך ) (

 באו״ם, ישראל נציג מפי הצהרה זו היתר,
 במועצת הלוהט הוויכוח בשיא תקוע, יוסף

 בירושלים. מיצעד־צה״ל עריכת על ד,בטחון
 כי ולהוכיח הערבים האשמות את להדם כדי

 כי הכריז בשלום, רוצה זאת בכל ישראל
 מועצת־הבטחון החלטת את מקבלת ישראל

בנובמבר. 22,־מד
 סיפו־ מלאה שהיתר, הישראלית, העיתונות

 שורות ממספר יותר הקדישה לא רי־חג,
 אותה עמדה לפתע, השבוע, זו. להודעה
 ממדרגה ממשלתי משבר של במרכזו הודעה

ראשונה.
 חרות ח״כ ובראשם דוברי־גח״ל, טענו

 על־פי תקוע, של הודעתו בן־אליעזר: אריה
 סטייה היא אבן, אבא החוץ משר הוראה

 הסכימה אליו הממשלתי, הקו מן חדד,
 לשום תסכים לא ישראל אומר: זה קו גח״ל.
ב שיושגו להסכמי־שלום, פרט — הסדר
 תנאים ללא הערבים, עם ישיר מתן ומשא

מוקדמים.
 יסכימו וכאשר אם עמדת־ישראל, תהיה מה

 כך על שלום? על ולדבר לשבת הערבים
 על סמכה היא דבר. הממשלה החליטה לא

 הערביים, המדינאים של העיקשת טיפשותם
 ישראל עם פגישה לכל בעתיד גם שיתנגדו

 זאת ובצורה הסדרי־שלום, על שיחה ולכל
 הסטאטוס־קוו. על לשמור לישראל יאפשרו
 טעם אין הממשלתי, ההגיון קבע ממילא,
 על־ידי הליכוד־הלאומי שלטת את להפריע
 תהיר. שישראל המתיר על מיותרים ויכוחים

השלום. בעד לשלם מוכנה
ישר כי הודיע בניו־יורק, תקוע קם והנה

ו מועצת־הבטחון. החלטת את מקבלת אל
 תוכנית־שלום בתוכה מקפלת זו החלטה הלא

ומפורשת: שלמה
 הכבד השטחים מכל ישראלית נסיגה •1

 האוסרת האו״ם מגילת על בהסתמך שים,
 מדינה על־ידי אחת מדינה של שטחים סיפוח
ממלחמה; כתוצאה אחרת,

 טיראן במיצרי לישראל חופשי שייט #
סואץ; ובתעלת

•  ביטול (כולל הלוחמות מצב הפסקת י
הכלכלי); החרם
 כמור. (אשר ישראל בגבולות הכרה •

בישראל). כהכרה
ו רשמי, שלום שייכון מבלי — זה כל
דיפלו ונציגים מיכתבי־הכרה שיוחלפו מבלי

ה שהסממנים הנחה מתוך אבל מאטיים,
ה של נורמאליזציה אחרי יבואו רשמיים

היומיומיים. יחסים
 ודרשו, הערבים חזרו האחרונים בחודשים

 יארינג, גונאר הד״ר שליח־האו״ם, באמצעות
 הכרזה על־ידי כנותה את תוכיח ישראל כי

 מועצת־ החלטת את לקבל מוכנה שהיא
 הודיעו, זו, הכרזה שתבוא אחרי ר,בטחון.

צורת־המגעים. יעל ידברו
 הקימו׳ הודעתו, את תקוע משהודיע עתה,

״כניעה!״ זעקה: אנשי־גח״ל
 :על התרעמו בממשלה אחרים שרים ואילו

 לפני• בהם נועץ לא שהוא מפני אבן, אבא
השיב: כך על לתקוע. ההוראה את ששיגר




