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 אותה המעלה משהו מאיר הגברת עושה היכולת, גבול
יותר. עוד גבוהה לפיסגה ההתפעלות) (את

השבוע. למשל, כמו,
 פלסטיני, עם ש״אין מאיר הגברת אמרה מכבר זה

כזה.״ עם קיים היה לא ומעולם
 לאחרונה פעמים. וכמה כמה מאיר הגברת חזרה כך על

 אירגון מטעם חוברת שער על מתנוסס זה פסוק ראיתי
 <ה־ בארצוח־הברית. המופצת (פתח), הפלסטיני השיחרור

לעניינו). טובה תעמולה שזוהי כנראה, סבר, אירגון
בלונ מאיר הגברת הצהירה השבוע, והנה,

 עם משא־ומתן לנהל בהחלט מופנה שהיא דון
עראפאת. יאמר מר

 לידיו, ייטול עראפאת שמר אחד: תנאי רק התנתה היא
מארצות־ערב. באחת הממשלה את כן, לפני

¥ * * ומתפעל. משתאה ומשתאה. עומד אני ן
עראפאת? יאסר מר אותו מיהו י

 פלסטיני פתח. מפקד הפלסטיני. השיחרור אירגון ראש
 הפלסטיני, העם כמנהיג עצמו הרואה איש ומלידה. מבטן

ומדינות־ערב. הערבית הליגה על־ידי שכזה בתור והמוכר
 קיים, שאינו הפלסטיני, העם מנהיג כלומר:
קיים. היה לא ושמעולם

 הרי קיים, שאינו עם של מנהיג עם משא־ומתן לנהל
 ולא היה שלא צבא של מצביא נגד מלחמה לנהל כמו זה

נברא.
 עוסקת שהיא מאיר גולדה בגברת לחשוד שאין ומכיוון

 להניח יש קלאוזנר, מרגוט הגברת כמו רוחות, של בעולם
הפלסטיני. העם של בקיומו הכירה היא הנ״ל בפסוק כי

 אומה עם כמאבק נמצאים אנחנו סוף־סוף
 באומה בעם־רפאים, להילחם תחת קיימת,

צללים. של
הכבוד. כל קדימה. גדול צעד זהו
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תנאי. יש כאמור, ודם,

 לא מאיר) הגברת ואופן(אמרה פנים בשום ^
 אינו עוד כל עראפאת עם משא־ומתן ננהל
כלשהי. ערבית בארץ שולט

 שיהווה אחרי רק משא־ומתן עימו לנהל מוכנים אנחנו
כלשהי. ערבית בארץ הממשלה את

מאד. מוזר. וזה
 רוצים הם קיימת. שאינה במדינה רוצים הפלסטינים

ל פלסטינית מדינה להקים כ  אחרי ארץ־ישראל, רחבי ב
 להקים מוכנים שבקירבם המתונים מדינת־ישראל. חיסול
ץ פלסטינית מדינה ו ח ישראל. לגבולות מ
 הוא אין הראשונה, במטרה עראפאת יאסר דוגל עוד כל
 לנהל ירצה לא הוא ישראל. עם משא־ומתן לנהל יכול

 ממילא בקיומה. מכיר הוא שאין מדינה עם משא־ומתן
 אינה או מוכנה מאיר הגברת עם זה, במיקרה חשוב, לא

עימו. להידבר מוכנה
 ערא- שיאסר במיקרה רק חשובה זו נכונות

 ויסכים המוצהרת, עמדתו את ישנה פאת
פלסטי מדינה הקמת על ישראל עם להידבר

ד נית צ ישראל. ב
ו מאיר, הגברת אומרת זה, במיקרה נ נ י א  

 שאינו מכיוון עימו. ולתת לשאת מוכנים
ממשלה. מהווה

מעניין.
 משא־ לנהל דה־גול הנשיא היד, יכול לא זה, עיקרון לפי
 שהרי אלג׳יריה. שיחדור על הפל״ן מנהיגי עם ומתן

 ממשלה להוות היה יכול לא וכלל ממשלה, היווה לא הפל״ן
משא־ומתן. בעיקבות אלג׳ירית מדינה הוקמה לא עוד כל

 לנהל עתה יכולים האמריקאים אין עיקרון אותו ולפי
 בוודאי אלה כי הוויאט־קונג, נציגי עם משא־ומתן בפאריס

 לכך המשא־ומתן הביא לא עוד כל ממשלה, מהווים אינם
הדרומית. ויאט־נאם כבממשלת בהם תכיר שארצות־הברית

מושלם. פאראדוכם
¥ ¥ ¥

לו ת פי ר ב ג ר, ה אי מייוחד בהיגיון המצטיינת מ
 ממשלה להוות יכול אינו שעראפאת מבינה משלה,

 כתוצאה פלסטינית מדינה קמה לא עוד כל ^בפלסטין,
הפלססינים. עם ממשא-ומתן7

הכוונה? למה כן, אם
 לידיו ליטול בטובו יואיל עראפאת שיאסר היא, הכוונה

 עתה הידועה המדינה לנשיא ולהפוך בעמאן, השילטון את
 לנהל ישראל ממשלת את לבקש שיעז לפני ירדן, כממלכת

משא־ומתן. עימו
במיקצת. תמוה זה וגם

 סנסציונית, כתבה מיימס הניו־יורק פירסם מכבר לא כי
 כי בה נאמר האמריקאי. משרד־החוץ על־ידי שאושרה

 שיתוף־ קיים היה בירדן האחרונה מלחמת־ר,אזרחים בעת
ע כדי וירושלים וושינגטון בין הדוק פעולה ו נ מ  את ל
ירדן. לנשיא עראפאת יאסר הפיכת

כדי ירדן, מול כוחות ריכזה בכתבה, נאמר כך ישראל,
6

 במגמה מסוריה, לירדן שחדר טור־השריון את להרתיע
וחבריו. עראפאת את בה להשליט

העי טען - זו ישראלית להתערבות הודות
חוסיין. המלך ניצל - האמריקאי תון
 אומרת מאיר שהגברת הדבד פירוש הרי נכון, זה אם
 לשילטון תגיע אם איתך משא־ומתן ״ננהל עראפאת. למר

ממך,׳ זאת למנוע כדי כוחנו במלוא שנפעל אחרי בעמאן,
ביותר. מוזרה הצהרה
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 שקספיר. שאמר כפי בטירוף, שיטה ש י*
הצה של ארוכה לשורה מצטרפת מאיר הגברת הצהרת י

הממשלה. חברי מטעם דומות רות
 לשתי רק מקום שיש מכבר׳ לא דיין, משה אמר כך

שבי ואחת בירושלים שבירתה אחת בארץ־ישראל: מדינות
בעמאן. רתה

שה לדיין איכפת שלא זה מניסוח מסתבר
 שעיר■ בתנאי פלסטין, תיקרא השניה מדינה
עמאן. תהיה שלה הבירה
 אחת שמדינה לכך תקדים בהיסטוריה שאין (דומני
 בירתה. את לקבוע עליה היכן אחרת למדינה מכתיבה

 ביותר). אורגינלי אדם תמיד היה דיין משה אבל
הישראלית: המדיניות של ברורה תמונה מתגבשת כך

 וביא• בפלסטינים, להכיר מוכנה ממשלתנו
הפ שהמדינה כתנאי בראשם, עראפאת סר

 ובירתה עבר-הירדן, את תכלול לסטינית
בעמאן. תהיה

אותה. לנתח הראוי ומן מעניינת, מדיניות
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 היכן לנו איכפת לא אומר: ההגיון היה כאורה ך*
 כל בירתה, תהיה והיכן הפלסטינית, המדינה תהיה /

ץ תהיינה שהן זמן ו ח מדינת־ישראל. לגבולות מ
ץ אם גם לנו איכפת לא ו יש לגבולות מח
, מדינה בארץ קיימת תהיה ראל ת ח שתי א
 אחת מדינות, י ת ש או ירדן, או פלסטין קרא

ירדן. ואחת פלסטין
 ההיפך? על הממשלה מתעקשת כן׳ אם מדוע,

הגיון. שהוא איזה בכך להיות מוכרח
? ו ה מ
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 סיבות. כמה לכך יש דעתי, 1■■
 במיזרח קיימת תהיה שאם לממשלה נדמה אי: סיבר, ?
מנהי יהיו לירדן׳ מעבר שיטחה שעיקר אחת, מדינה רק
לירדן. ממערב שטחים על לוותר יותר מוכנים גיה

 המערבית בגדה שתקום פלסטינית מדינה זאת, לעומת
 לוותר מוכנה תהיה לא ובוודאי קטנה, תהיה עזה וברצועת

 לוותר אולי, תוכל, בעמאן שתשכון ממשלה שטחים. על
וכר. חברון, על ו/או ביקעת־הירדן, על ו/או עזה, על

ממש. כל בכך אין לדעתי
 ממערב פלסטינית, או ירדנית — ערבית ממשלה כל
 ישראל שיבת על להתעקש תצטרך — ממיזרחה או לירדן
בלבד. קלים שינויים עם ביוני, 4ה־ לגבול
 את לשכוח לו מוטב לכך, מוכן שאינו מי

 עם הבאה המלחמה את ולתכנן השלום, עניין
הסובייטי. הצבא
 השכנה המדינה בירת שאם לממשלה נדמה ב׳: סיבה

ל ירושלים סיפוח עם להשלים תוכל היא בעמאן, תהיה
שם. קוו הסטאטוס של שינוי כל על ולוותר ישראל,
ממש. שום אין בכך גם
 אשר יהיה כלשהו, ערבי שמנהיג הדעת על להעלות אין
 לסיפוחד ויסכים בירושלים ערבי מעמד על יוותר יהיה,

לישראל. המוחלט
 בירושלים, נאות מעמד לערבים לתת מוכן שאינו מי

 למרחץ תגרום זהב של ירושלים השלום. את ישכח־נא
דם. של

 וערא־ חוסיין בין הבדל שום אין זו מבחינה
 וממשלה בעמאן ירדנית ממשלה כין פאת,

ממ בצד בירושלים, לכהן שתרצה פלסטינית
המאוחדת. בעיר ישראל, שלת
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ה אולי והיא — שלישית סיבה עוד כמובן, *ט, *
מאיר. גולדה לממשלת ביותר אופיינית 7

 גוף כל עם משא־ומתן לנהל מוכנים אנחנו שאומר: מי
 פלסטינית מדינה הקמת לשם בכך, הרוצה מוסמך פלסטיני

 שאפשר מדיניות קובע — לישראל מחוץ שהוא מקום בכל
ם. להפעילה ו הי
מוכ אתם גם אם מוכנים. אנו אומר: הוא

מייד. בהידברות להתחיל אפשר נים,
הפלס עם משא־ומתן לנהל מוכנים אנחנו שאומר: מי
י א ש מדיניות קובע — בעמאן שישתלטו אחרי רק טינים

היום. להפעילה ר ש פ א
בי. תלוי שאינו לדבר מחכה אני :אומר הוא

מעשה. מכל פטורים אנו — ובינתיים
 גולדה-אלון-אבן־ לצוות אידיאלית מדיניות

11:1111׳ ______ דיין.
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