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טהורה חרבנו
 לישי- השבוע הכנסת התכנסה כאשר
 שתי סדר־יומה על היו נוספת, בת״פגרא
 :אחת אלא למעשה היו שלא הצעות,
בני־הערוגה. והחזקת המטוסים חטיפת
סיעתנו נקראה הנושא, פיצול בגלל
 אורי של בהעדרו נאומים. שני לשאת
 בארצות- הרצאות במסע הנמצא אבנרי,

היחידי דוברה השבוע הייתי הברית,
ל בחרתי הראשון ובנאומי הסיעה, של

הח״כים שרוב מתביעות״הנקם הסתייג
 חוטפי״המטוסים נגד השמיעו האחרים

ב הפלסטיניים האירגונים ונגד בפרט,
כלל:
ה את גינוי של לשון בכל מגנים אנו

אר חטיפת את אל־על, למטוס התנכלות
 בני־ של והחזקתם האחרים המטוסים בעת

 ברברי. מעשה זהו חוטפיהם. בידי ערובה
 מתוקנת, חברה של הערכים בכל פגיעה
 המשתמע כל עם הג׳ונגל חוקי אל חזרה
 ואופן, פנים בשום יכולים, איננו מכך.

 לגטימי ביטוי זה מטורף במעשה לראות
אינו לאומי מאבק כי לאומי, מאבק של

ה היתד. בגינוי רק לו כהן: שלום
 לכנס צורך היה לא לעסוק, צריכה כנסת

 כשם — זו מיוחדת לישיבה הבית את
 פשע יגנה שהוא בר־דעת כל על שחזקה
 מפורשות בהצהרות שיצא מבלי גם מתועב

הפושעים. בגנות וחגיגיות
 לשאול: היום חובתנו היושב־ראש, אדוני

 אחרי לבוא צריו מה לגינוי? מעבר מה
 לתרגם לכנסת מציעים אנו הסלידה? הבעת

צע של למונחים והכעס ההזדעזעות את
 הטירוף מול להציב מעשיים, מדיניים דים
פת של התבונה את קיצוניים קבוצת של
לחטי פתרון רק לא — וסביר מעשי רון
 הגדולה לבעייה פתרון אלא מטוס־ם, פות

 ששמו הזה פרי־הביאושים את שהצמיחה
 בני- והחזקת האזרחית לתעופה התנכלות

חפים־מפשע. ערובה
 את עליה לתת חייבים שאנו הבעייה

ומלחמ הפלסטיני העם בעיית היא הדעת
 מממשלת זו במה מעל ודרשנו חזרנו תו.

 ותחדל החול מן ראשה את שתוציא ישראל
שתפ הפלסטיני; העם של מקיומו להתעלם

חוסר־ שבמקום ונגררת; נדחפת להיות סיק

והחזקתם ונשים תינוקות לחטיפת זקוק
 בני־ להחזקת זקוק אינו הוא במדבר;
באקראי. ונחטפו שנלקחו ערובה
. .  הכעס פן להיזהר חייבים אנו אבל .

לנו שאסור לאן אותנו יובילו והזעזוע
ש־ ולאן הגיעו שהחבלנים לאן להידרדר,

 לדחוף רוצים בוודאי היו ואנשיו חבש ד״ר
אותנו.

כמו נהיה לא לקבוע: חייב הזה הדיון
 נדבר לא עיוורת. בשינאה נדבר לא הם.
ה־ כל עם כללית, ערבית אנטישמיות על

עראפאת
 הכבידה שנים משלוש למעלה העמים.
 מול לבה את הלאומני הליכוד ממשלת
 וליאוש לשינאה נתנה הפלסטינים, שאיפות

 שינאה הפליטים, אלפי מאות על להשתלט
 של כוחם את יום בכל שהגבירו ויאוש
וחבריו. חבש ג׳ורג׳ כמו אנשים

לדבר? מי עם
הברי היום לפנינו עומדת נכבדה, כנסת

של מזכויותיו ולהתעלם להמשיך רה:

 ״אנטישמיות של הזה שבמושג אבסורד
 כאילו מקודמי כמה׳ כי לי, נידמה ערבית.״
הח שהחוטפים לאמר יכלו שלא הצטערו

 בין שהיתה היחידה הישראלית את זיקו
אותה. שיחררו אלא המטוס נוסעי

רו הם — ברור החבלנים של משחקם
 להסלמת להביא העולם, את להדהים צים

 רו־ תוכנית ביצוע למנוע בינינו, המאבק
הש ואת המדיני ההסדר את למנוע ג׳רס
 חושש אני להם? לעזור עלינו האם לום.

 בבית נכבדים חברים שכמה מה זהו כי
 שכמה חושש גם אני לקראתו. דוחפים הזה

 דוחפים הזה לבית מחוץ הנעשים מעשים
לקראתו.

 למעצרים במיוחד להתייחס רוצה אני
שי יש ברור, השבוע. שבוצעו ההמוניים

 הבנו אנחנו בטחוניים. למעצרים קולים
 באשר אלה, שיקולים בעתיד ונבין בעבר

 המעצרים אולם בטחוניים. שיקולים הם
להש שקשה הרגשה וזוהי — האחרונים

 אותם על־ידי הוכתבו לא — ממנה תחרר
בעבר. מעצרים שהכתיבו נימוקים

 בייחוד לחטיפה, צעד־נגדי בפירוש זהו
 באופן שהוגדרו אנשים רק נעצרו שלא

 השתייכות או בקירבה כחשודים מעורפל
 לשיחרור העממית החזית עם הזדהות או

אש שכל אנשים גם נעצרו אלא פלסטין,
 קירבתם היא אשמתם כל גנטית, היא מתם

חלש העממית החזית למנהיגי המשפחתית
פלסטין. רור

 בני־ערו־ להם יש מה? אז אומרים: יש
 אנחנו שואל: אני בני־ערובה. לנו יהיו בה,
נחזיק האם בני־ערובה? נחזיק — ישראל —

 החזית יש עראפאת. יאסר של בראשותו
הח ויש חואתמה, נאיף של הדמוקרטית

 אי־ פלום חבש, ג׳ורג׳ של העממית זית
 ומתפוררים המתלכדים קטנים אירגונים אלה

 אצלנו קיים שהיה למה הדמיון מאליהם.
 אפילו הוכרז למשל עכשיו ומתחזק. הולך

 ה־ הירדנית המחתרת מתנועת פורשים על
התחיי המחתרות שאר אשר פלסטינאית,

אותם. לרסן בו
 אפשרות שנוצרה ברגע שאצלנו, וכשם
 — ההגנה ארגון זה היה מדינה להקמת
 שקבע — המתון הרוב רצון את שביטא

הקי מחתרות את וריסן המאבק גורל את
 לי אין הפלסטינאים. אצל גם כך צוניות,

 הקמת תיתכן כי שנוכיח שברגע ספק •שום
 יהיה ישראל, מדינת בצד פלסטינית מדינה

 וחבש חואתמה את שירסן הכוח אל־פחח
הזאת. המדינה הקמת את להגשים כדי

זאת רוצים הם :הדוי בנימין |
ישראל. מדינת במקום 1;

 אתה גם אדוני, :כהן שלום |
מלחמת אחרי האצ״ל, גם רצית,

 שמטורפים לכך ערבים שיהיו משפחה בני
יעשו לא או יעשו הגבול של השני בצד

משהו?
 מכירים אנחנו עצמנו. את מכירים אנחנו

 נעשה מה מסורתנו. ואת מנהיגינו את
 מלבד האלה, הערובה לבני נעשה מה להם?
 החזית אנשי אם חמתנו? את לקרר אולי

 להם, שיש בני־הערובה את ישחררו לא
 ללא עצורים אותם נחזיק אנחנו גם האם
 עוסקים אנחנו — חלילה שם, ואם קץ?

 יוציאו — לקרות יכול וזה כמטורפים,
 נתלה כאן? נעשה מה להורג, בני־ערובה

בני־ערובה?
ההו בזכות קולות גם לאחרונה נשמעים

 במעשי־ הנתפסים חבלנים של להורג צאה
 אני אך מזהיר, אינני ישראל. במדינת איבה

 מחשבה כל לזנוח עלינו ומתחנן: מבקש
 על חסים שאנחנו מפני לא זה, בכיוון

 דעת־הקהל על ההשפעה בגלל ולא חבלנים
 בגלל ורק אך אלא אחרת, או זו בארץ

חב הישראלית, החברה של וערכיה דמותה
יו גדולות סכנות בפני לעמוד שידעה רה
 תצא אם רק ואשר היום הקיימת מזו תר

 הזה מהמבחן ועטורת־מוסר נקיית־כפיים
הש בבוא לומר, ותוכל מנצחת תהיה —

 חרבנו נקיות, ידינו אבל נלחמנו, לום:
טהורה.

 את יודע אינך : אליעד נסים
 השוואת איזה בציונות. האלף־בית

עושה? אתה
ב אמשיך אני : כהן שלום
 דומה, הוא שהמצב מכיוון השוואות,

בהש אמשיך דומה. שנוצר מה ולכן
 — הערכתי שלפי אומר וגס וואות

אי הבדלות הרבה להבדיל ואפשר
 הדויד הוא עראפאת יאסר — שיות

 הלאומית התנועה של בן־גוריון
 בעובדה שנכיר. ככל הפלסטינית.

. יותר מוקדם הזאת . .
ת או רי תת השוואות! איזה : ק

לך. בייש
מתבייש. אינני :כהן שלום

 הערכה של ענין לא זה עובדה. זו
 התפקיד הערכת של ענין זה אישית,

 שנכיר וככל בתנועתו. ממלא ש שהא
ש ככל יותר, מוקדם זו בעובדה

 שטח בכל ראו היהודית הסוכנות
 שטת את ארץ־ישראל על המנדט

המדינה.

1■!הסלסס גוריו! ■ בן
 תאמץ בלבד, בתגובות המתבטאת מדיניות
 של מדיניות יוזמות, של מדיניות לעצמה
 פני קידום של מדיניות פתרונות, הצעת
 מדהים, בעיוורון זו, ממשלה ואילו הנולד.

 אין פלסטיני, עם שאין לומר התעקשה
ל פלסטינית שאיפה אין פלסטינית, יישות
ש פלסטינית הנהגה אין לאומית, הגדרה
 לגורל כשותפים לראות חייבים אנו אותה
 פליט לא אף של המדיניות הזאת. הארץ

 עדיין היא אחד אדמה שעל לא ואף אחד
ישראל. ממשלת של המוצהרת תורתה
 ל״תוב־ מילים בכמה להתייחם חייב אני

 תמיר. שמואל חבר־הכנסת של השלום״ נית
מש אין שוב אזי — שלום תוכנית זו אם

ל חוטפים מציע? הוא מה למילים. מעות
ירדן את נכבוש הבה — מטוסים ירדן
יקרה מה אבל בירדן. שלום יהיה ובכך
 סליחה, ירדן, את שנכבוש לאחר מחר?
חוט יקומו ירדן, עם שלום שנעשה לאחר

 מה לעיראק. מטוסים ויחטפו בבגדאד פים
נגיע וכך עיראק, את נכבוש אז? נעשה

 יצוצו החוטפים ואם עיראק? עם גם לשלום
 — במסאוזה אבבה, באדים בקהיר, בדמשק,

השלום? יגיע לשם וגם נכבוש שם גם
 מדיניות מובילה לאן ברור כבר היום

 החזית כמו ארגון והתעצם קם אם זו.
הי הגורם הרי פלסטין, לשחרור העממית

 אותו עיקש, עיוורון אותו הוא לכך שיר
 להושיט מישראל שמנע סיפוחיסטי חלום
בסים על לשלום ידו את הפלסטיני לעם
שני של הצודקות זכויותיהם כיבוד של

 קציר את תום עד ולקצור הפלסטיני העם
 את להסיק או והיאוש, הטירוף השינאה,
 להתקבל שחייבת והיחידה האחת המסקנה

 בשאיפותיו, הפלסטיני, בעם להכיר והיא
ב מדינתו, בכינון יד לו ולתת במנהיגיו,

 נבחר אם פליטיו. ובשיקום הריסותיו בניית
 בחבשים ללחום נצטרך לא השניה בדרך

או יוריד עצמו הפלסטיני העם למיניהם.
הבמה. מן תם

 עם נדבר? מי עם נכיר? במי שואלים:
 :אומר אני עראפאת? יאסר עם המחתרות?

אתם. כן,
לר הנטיה אצלנו קיימת עוד מה משום

 הפלסטינית הלאומית התנועה בכל אות
חו אני ופראי־אדם. כנופיות של ערב־רב

להת ישראל מכנסת לדרוש שאפשר שב
הזה. לנושא רצינות ביתר ייחם

 היום מראה הפלסטינית הלאומית התנועה
 שלנו, הלאומית לתנועתנו מדים דמיון

 מדינת ולהקמת לעצמאות מאבקה בשלבי
 מחתרות של אוסף היינו אנו גם ישראל.

ה הארגון היה אצלנו הזר. המנדט תחת
 למרותם סר אשר ההגנה, הגדול, עממי

 שלנו. הלאומיים הפוליטיים המוסדות של
 ולח״י, אצ״ל כמו מחתרות גם לנו היו
מטו וגם קיצוניים, קנאים לנו חסרו ולא

 אותה ביום קיימת הפלסטיני במחנה רפים.
עצמה. התגבשות

 אל־פתח, הגדול, העממי הארגון יש
הכללית המדינית ההנהגה של למרותה הסר

 חלקי שאר את רצה העצמאות,
 נתנה לא ההגנה אבל ארץ־ישראל,

 עם השלימה ההגנה זה, את לו
 ייווצר דבר אותו שנוצר. הגבול

רו שהוא היום מכריז הפתח כאן.
ו־ שההגנה כשס גדולה, מדינה צה

כן־גודיון

היסו הפוליטיות בעובדות נכיר
אי התרגשות בלי האלה, דיות ;

.. שית.
לא שאתה תיזהר :שובל זלמן

ה התנועה של הקוויזלינג תהיה ־
ציונית.

את שמענו כבר :כהן שלום
 רושם עשו לא והן האלה, המלים

אחד. אף על
. . ה את להסיק שנקדים ככל .

 בעובדות ולהכיר האלה מסקנות
 דרך את יקצר זה אלה, פוליטיות
ב דו־קיוס להיות שסופה חיסורים

ופלסטין. ישראל בין שלום :
 תציע אתה תמיר: שמואל

של בן־גוריון דוד עם ומתן משא ;;;
ל קורא שאתה כפי הפלסטינאים,

עראפאת? יאסר !-
מציע בהחלט אני :כהן שלום

 מציע אתה הפתח. עם ומתן משא
כיבוש; על־ידי שלום עליו לכפות

מי ונראה משא־ומתן. מציע אני ,
ינצח.

ה הדרך זאת לדעתי ואומר: מסיים אני
 והחטיפות, הטרור למעשי קץ לשים יחידה

 בני־ערובה של המוניים מאסרים על־ידי ולא
ה אל מובילה הראשונה הדרך בשטחים.

 חוקי אל — השניה והדרך והכבוד. שלום
 בן־ערובה אל עין, תחת עין אל הג׳ונגל,

בן־ערובה. תחת


