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 להערכת זה. מעין לוויכוח מתאים שותף

הסוב האמת ראיית רק חשובה הנאום,
 דיין בעיני הדברים ראיית — ייקטיבית

עצמו.
 לפילוסופיה מצטרפים הדברים

 ספק של שמץ לי ואין — שלמה
 של הבסיסית הפילוסופיה שזוהי

כולה. ישראל ממשלת
 לא דיין משה על השבוע שיצא הקצף

 את הסותרים דברים שאמר משום בא
 מפני דווקא אלא — הממשלה כוונת

ה הממשלה כוונות את שהגדיר נ ו כ — נ
* אי אימביכה. ובפומביות

 ונצרף בעיון, הפסוקים את נקרא 0
 הפילוסופיה הנה אחת, למסכת אותם 0

דיין: משה של המעודכנת
 לראות יש מת. הירוק הקו •

 כלתי• חלק המוחזקים כשטחים
 לספח מכלי אך מישראל, נפרד
רשמית. אותם

 בהם להקים בשטחים, להתנחל יש 9
 את ולגייס ומיפעלים, מרכזי־אוכלוסיה

הישראלי. במשק שלהם כוח־העבודה
 שלום״ ולא מלחמה ״לא של המצב 9׳

 שהערבים ברור כי אם לנצח, להימשך יכול
הקרובים. בדורות זה מצב עם ישלימו לא

 כהצעות* מעוניינים איננו •
 שלום כל כי מדינות־ערב, של שלום

 מן להוצאתנו מנוף״ ״ישמש כזה
 חשוכים השטחים ולנו השטחים,

השלום. מן יותר
השאי נגד פועלים שאנחנו בשעה י•
ומחס בכלל, הערבים של הלאומיות פות
הפלס של הלאומיות השאיפות את לים

ה לתושבי לאפשר עלינו בפרט, טינים
 שיוכלו כך כפרטים, נוחים חיים שטחים

כבני-אדם. המצב עם להשלים
 בשטחים שלנו הקבע״ ״שלטון 9

 הוא לישראל, סיפוחם ללא המוחזקים,
 אך — מעבר״ ״תקופת זמני, מצב אמנם

 דבר ״אין הידוע: הצרפתי לכלל בהתאם
 בולטת: דוגמה ,זמני׳.״ ממצב יותר נצחי

 בברית־המועצות, הפרולטרית הדיקטטורה
הקומוניזם. להגשמת עד זמנית שהיא
 לכצע עכשיו יכולים אנחנו •
 ולצפצף דעתנו, על העולה כל את
 הערכים, שאר על הפלסטינים, על
העו ועל הגדולות המעצמות על
* א־כולו• לם
ה הפילוסופיה כי להוכיח ,מאד ;ל ך*

 היטב משרתות מכך, והמסקנות זאת, ׳/],
דיין. משה של האישיות השאיפות את גם

 שום כימעט לדיין אין שלום, של במצב
 ולהגיע חייו חלום את להגשים סיכוי

 במצב ישתפרו סיכוייו הממשלה. לראשות
מלחמה.״ ולא שלום ״לא של נצחי

 השטחים יסופחו לא עוד כל
 הם לישראל, רשמית המוחזקים

 צבאי. למימשל כפופים יישארו
 שדיין קכע״, ״ממשלת כלומר:

 ממשה כולה מורככת עליה, מדבר
עצמו. דיין

 עם אלה, אישיים שיקולים גם אולם
 מאמין אני העיקר. אינם חשיבותם, כל

 השקפת- את יום באותו ביטא שדיין
והעמוקה. הכנה עולמו

 לשיגרת דיין חזר היום למחרת אמנם,
 מן כימה טישטש שלו, הבבל״ת נאומי

דב על רשתות־הסוואה ופרש העקבות
 בילבל, פירש, נסוג, הכחיש, הוא ריו.

 הוא המקורי הנאום אך וגרע. הוסיף
האמיתי. דיין את המבטא והוא — הקובע

 דבר. משנה אינה הממשלה הסתייגות גם
הממשלה. מדיניות את בפועל ביטא דיין

ץ זו מדיניות מובילה לאן
* *

 המצאה יש אחת, מבחינה פחות 4
 כדי דיין. בדברי חדשה גאונית /

 קצת לחזור יש משמעותה, את להבין
הציונית. להיסטוריה

 למדות — ל״צעיר״ נחשב דיין
 ״צעיר״ אכל .56 כגיל סכא שהוא

 ״מורד״ זה, כמיקרה פירושו, אין
״מחדש״. או

 הנ״ל, החשובים נאומיו בכל להיפך:
 הציונית המדיניות על חזרה משקיף הוא
כל ביקורת ללא הקודמים, הדורות של

 עצמו את משבץ עימה, מזדהה הוא שהי.
דרכה. כממשיך עצמו את ומגדיר בה,

 מאז תמיד, כללה זו ציונית מדיניות
מגמות־יסוד: שתי בארץ, הראשון יומת

 מדינה של וקיומה הקמתה *
היהו יהוו שבה הומוגנית, יהודית

ת וש בלעדי, ושילטון מוחלט רוב דים
 (כגון ייחודיות יהודיות מטרות שרת

גלויות״). ״קיבוץ
ההת של מתמדת התרחבות •

 קבוע גכול ללא ■היהודית, נחלות
 ״ארץ־ישראל על דובר (לפעמים ,מראש

 דובר ולעיתים ההיסטוריים״, בגבולותיה
 שייכים היו שלא בשטחים התנחלות על

מעולם. לארץ
 בין מעשית סתירה היתד, לא 1948 עד
 ישבו הפלסטיניים הערבים המגמות. שתי
 וההתנחלות רוב, בה והיוו הארץ בכל

ב פינה לכל להגיע השתדלה היהודית
 השתנתה במלחמת־ד,עצמאות אולם ארץ.

 לפי (״ברחו״ עזבו הערבים התמונה.
את ב׳) גירסה לפי ״גורשו״ א/ גירסה

אפשר איך :בחידון הגדולה ההפלגה
עומדת? ולהשאירה ראשה, על ביצה להעמיד
 לעשות הצליח לא מידידיו איש כאשר

 ושבר הביצה את קולומבוס נטל זאת,
עומדת. נשארה השבורה הביצה ראשה. את

 קו־ ביצת היא דיין שד ההמצאה
חדשה. לומכום

 לייהד השטחים, בכל להחזיק מציע הוא
 גם זמן ובאותו בהם, להתנחל אותם,

 של ההומוגני היהודי האופי על לשמור
ישראל.
זאת? עושים איך

כ להחזיק צריך מאוד: פשוט
או לספח ואסור לצמיתות, שטחים

רשמית. תם
 בעייה תתעורר השטחים, יסופחו אם

אז מתן של בעייה תתעורר דמוגראפית.
הלאומיות זכויותיהם של לערבים, רחות

שבר התווב□ קולומבוס ו
ל ב א ה- צ א הוא ג□ בי היה ל

ש ד ח מ ה ת או ת חו א סוגלל מ
 לבד8 ישראל, פשליטת שנשאר השטח
***קטן. מיעוט  ארץ־ כל את צה״ל כבש מאז ולס 4̂

 נרחבים ושטחים המערבית, ישראל
 מובהקת סתירה קיימת ובדרום, בצפון

המגמות. שתי בין
הרו בן־גוריון, דויד כמו ציונים יש
ההומוג היהודית במדינה העיקר את אים
 כי השטחים, לסיפוח מתנגדים אלה נית.

 דו־ למדינה ישראל את יהפוך זה סיפוח
 צורך יהיה במאוחר או במוקדם לאומית.
 האזרחות את הערביים לתושבים להעניק

 תוך לרוב בה יהפכו והם הישראלית,
שניים. או אחד דור

 בד על לוותר יש זו, גירסה לפי
ער המוני יושבים שבהם השטחים

המדינה. יהדות על לשמור כדי כים,
 המנוח, טבנקין יצחק של מסוגו ציונים

ההתנח בהתפשטות העיקר את רואים
ה על לוותר מוכנים הם היהודית. לות

 ולהשלים המדינה, של היהודית הומוגניות
יו שהיהודים בתנאי דו־לאומי, אופי עם

השליט. העם בה להיות סיפו
 כל את לספח יש זו, גירסה דפי

 כדי מרביתם, את או השטחים,
אותם. ולייהד בהם לוזתנחד

 משה של הגאונית המצאתו באד, יוחנה
 עדיין עלה לא שדוגמתו פתרון — דיין

** העמים. בתולדות גויי מוח בשום
קו הפיג המפורסם, הסיפור פי ך•
בימי ידידיו שיעמום את לומבוס /

 מדינה תהפוך ישראל במדינה. והאזרחיות
 של הדוגמה לפי לפחות — דו־לאומית

ודרום־אפריקה. רודזיה
 שד יותר מחוכמת דרך יש אכל

 צכאי כיבוש — השטחים החזקת
ניצחי.

 על כזה דבר מעלה אינו גויי מוח
 הוא צבאי שכיבוש יודע הוא דעתו.

כוב מאד. קצר לטווח מאד, זמני מצב
 או ולאחר־מכן — במלחמה שטח שים

מספ או בחסכם־השלום, אותו מחזירים
המנצח. של תכתיב פי על אותו חים

ה את היהודי המוח גילה והנה
הנצחי. כיבוש

הת סיפוח: של המעלות כל בו יש
 כוח־העבו־ גיוס האדמות, לקיחת נחלות,

 קווי-הגנד, למעשה, הגבולות הרחבת דה,
המדינה. ממרכז מרוחקים

 של המיגרעות סן אחת אף בו אין
 אזרחות להעניק צורך יהיה לא סיפוח.

ל אפשר לאזכלוסיה. כלשהן זכויות או
 מקיומה. להתעלם וכימעט עליה, צפצף

״נוחים״. חיים לבניה לתת די
 רק בו ויש המעלות, בל בו יש

תה היא :ויחידה אחת מיגרעת
 למדינת־צל■ סופית ישראל את פוך

 שד אחד יום אף תדע שלא כנים,
קיומה. ימי ככל שלום

**
 על עלתה לא זו שהמצאה ספק ין

 היא דווקא. השבוע דיין של דעתו
ו .1968 בשנת בנאומיו כבד השתקפה
פיה, על פועלת מאיר גולדה ממשלת

ובשקט. בזהירות
מדי ולבטא להגדיר דיין החליט מדוע

עכשיו? דווקא זו ניות
 הגיעה כי מאמין שהוא מפני

 הלכה אותה לכצע שעת־כושר
הגכלה. וכלי בתנופה למעשה,

לבי המיכשולים כל הוסרו דיין, לדעת
 ממשלת נאלצה שבגללם זו, מדיניות צוע

ב לנקוט כוונותיה, את להסתיר גולדה
 זמן, להרוויח כדי סחבת של טכסיסים

 וסיסקו, יארינג עם שיחות־סרק לנהל
 חלקי, להסדר הסכמה של פנים להעמיד
באלה. וכיוצא

 האנטי־ החזית נשכרה לדעתו,
 וחצי שנה וכמשך ישראלית,

 הו• ישראל לממשלת יהיה לפחות
** *מוחלט. פש-פעולה  :■הגורמים את למנות אפשר ץ דוע
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 כמו מרכזי, מנהיג בו אין לרסיסים.

ה את לאחות המסוגל אל-נאצר, עבד
 בזו. זו נאבקות המדינות כל קרעים.

 בלתי־אפש־ הפכה מאוחדת ערבית חזית
לזמן־מה. רית
 כימעט ,ה&לזסמוניים הפידאיץ 9

 יעבור בוודאי חוסיין. המלך על־ידי חוסלו
 ויהוו לתחייה, שיקומו עד ניכר זמן

 יש אמנם מדינית. או צבאית בעייה שוב
 אבל ברצועודעזה, זעירה לוחמה עוד
 הברוטא־ באמצעים לחסלה מקווה דיין
עתה. בידו הנקוטים ליים
 בגדה הפלסטינית האוכלוסייה 9

 להקים עכשיו מוכנה אמנם המערבית
 — ישראל עם הסכם תוך פלסטינית מדינת

 זו, שאיפה להגשים הכוח לה אין אבל
 גולדה של הטוטאלית התנגדותם מול

ודיין.
עמ את מאבדת ברית-חמדעצות 9

מנ מסודאן, סולקה היא במרחב. דותיה
 מואס המצרי הציבור בה, לוחם לוב היג
 התערבות ספני תמיד שפחד דיין, בה.

 אינו שוב עתידה, במלחמה סובייטית
 לא בהיעדרה, קיימת. זו שסכנה מאמין
 עם חדשה מלחמה שתפרוץ לו איכפת

להיפך. מצריים.
 כבד התחילה כארצות־הכדית 9

 גורלו את קשר ניכסון מערפת־הבחירות.
 מוויאט־ בנסיגה סין, עם היחסים בחידוש

 האמריקאית. הכלכלה בעיות ובפתרון נאם
 — במרחב ממש של לחץ יפעיל לא הוא

 ייבחר אם ,1973 ראשית עד לפחות
מחדש.

מפו כישראל תנועת־השלום 9
 רוב את לקומם בכוחה אין כן ועל רדת,

זו. מדיניות נגד הציבור
ה : דיין בדברי האמיתי החידוש זהו

, עיתוי.
 לפעול הזמן שהגיע מאמין הוא
רמה. וכיד בתנופה בגלוי,

יו־*
 :עצמם את ישאלו רכים שואלים ^

לא? למה בעצם,
ה את לנצל לא מדוע — אפשר אם

כ אפשרי זה :היא התשובה? הזדמנות
 כטווה אסון יהיה זה הקצר. טווה

הארוך.
 הגורמים מכל המתעלמת מדיניות זוהי

 —הישראלי הסיכסוך של היותר־עמוקים
 מבעיות־ אחת אף תפתור לא היא ערבי.
הדמוג הנתונים את תשנה לא היא היסוד.
המוסר. ציווי את תשנה לא בוודאי רפיים.
 זוהי חוכמה. של מדיניות זו אין

התחכמות. של מדיניות
 כאשר דבר, שום המציא לא קולומבוס

לדוג נחשבת ד,מעשיה הביצה. את שבר
למע עליזה, התחכמות של קלאסית מה

ידידיו. את קולומבוס רימה שה,
רא על ■הביצה את העמיד הוא

 את ר ב ש הוא אכל בהחלט. שה.
הביצה.

 ההגיון את לעמיד יכול דיין משה
 למשך בכך ולהצליח הראש, על ההיסטורי

זמן־מה.
 אדם ולכל לו, ברור להיות צריך אבל

 של סיכוי כל שוכרת זו מדיניות:בישראל
הערבי. והעולם ישראל כין שלום
לדורות. אלא לשנתיים, לא לשנה, לא
 של מובהקת תבונה זוהי בי
 אותה, לשכור יכול ילד כל :ביצה
להח המסוגל כעולם כוח אין אכל
לקדמותה. זירה


