
 אם למחשבה: מזון עוד והנה
 כמצה לשקר יכול מישרד-החוץ

 בחופשיות ולסלף לזייף נחושה,
 עדי־ראייה לו שיש כעניין כזאת

ולהו להגיב המסוגלים ישראליים,
 הוא וכמה איד — ההיפף את כיח

 כעניינים ביומו, יום מדי משקר
 לבדוק יבול אינו מאיתנו שאיש
? אותם

ה גם ונן־אההן סנ
 מפני היסטורי, מאורע היתה ולוניה ^

 פעולה שיתפו והערבים שהישראלים
 מכל פרובוקציות למנוע כדי השלבים, בכל
שהוא. סוג

 על-ידי שהושמעו הקיצוניים הדברים
 בחלל התנדפו פרו־ערביים דוברים כמה

 על־ידי נמנעו הפרובוקציות כל כעשן.
הער ידידינו ושל שלנו משותף מאמץ
 היתה, בוועידה המכרעת והעובדה ביים׳
 ה־ הקונסטרוקטיבית, הנימה הכל, לדעת

 היפוש של המשותפת, ישראלית־הערבית
לשלום. הדרך
 הדיווה במייוחד מאלף זה רקע (על

 אירו־ בעיתוני החשוב מונד, לה שליח של
ושהעלה הוועידה, ישיבות בכל שנכח פה,

 שנאם הוויאט־נאמיהשגריר
תחי זקט בוועידה,

 שינה חריף, אנטי־ישראלי קו לה
 על שמע כאשר כליל עמדתו את

בוויאט־נאם. השלום למען בישראל הפעולות

זו). נימה דווקא במאמרו נם על
עוב בגלל השאר, בין הושגה, זו תוצאה

 צימצום רבה: ביקורת בארץ שעוררה דה
 זה בצימצום תמכתי הישראלית. המישלחת

הראשו הוועידה כי ברור היה מלכתחילה.
 כמוה, מאין עדינה תהיה זה מסוג נה

 עלולה מציתו וחורגת צורמת נימה שכל
להס שמוטב סברתי לכן לפיצוץ. לגרום

 אם גם מצומצמת, קטנה, במישלחת תפק
 במקום למדי, צר ציבורי בסיס בעלת היא

 ש־ ,גדולה מישלחת הזמנת למען להילחם
עלו ושכמה,מחבריה הערבים, את תבהיל

במת בלתי־שקול, לסיגנון להיתפס לים
 מתוך או בבית) גיבורים להיות (כדי כוון

חוסר־נסיון.
 את לקבוע לדעתי, היה, החשוב

 אני הפרעה. ללא הראשון, התקדים
 שנקבע אחרי שעכשיו, משוכנע
 יהיה אפשר זה, היסטורי תקדים

האפש את הכאה בפעם להעלות
 עם גם הערכים את להפגיש רות

 יותר הקרובים ישראליים נציגים
 בשאלות־המפ■ ושעמדתם למימסד,

 במו חד-משמעית, בה אינה תה
 יצחק מלמד, אברהם אליאב, לובה

כן־אהרון.

לבווגיבה מבולוניה
 לבזלוניהז המשך יהיה אם

הוועי כסיום הכללית הדיעה 11
 מעל הצליח הנסיון בן. :היתה דה

 ל■ ובדאי אפשר המשוער. לכד
המשיר•
הקר והכשרת האווירה יצירת מבחינת

תו להעלות הוועידה מתחילה כבר קע,
צאות.

ש כורגיבה, שיוזמת ספק אין
בק אל־סאדאת, עם בתיאום באה
ל־ ישראלי שליח הזמנת עם שר
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להלן מודגשות המיסמך, ניתוח על להקל כדי ק י י ו ד מ ה ו המוסמך המלא, הנוסח (להלן

וכן הוויכוח, נסב שעליהן העיקריות המילים ועידת* כתום אחד פה שנתקבלה ה״קריאה״ של
י המיסמך זהו בולוניה. ד י ח י שיי המפוברקות הידיעות עד־ידי שזוייפו המילים ב- שנתקבל ה

ישראל.) לעיתוני הוחדרו ועידה.

----------------------------- ר. א י ך ק ----------------------------
 התיכון גמיזרח וצדק שלום למען הבינלאומית הוועידה

.1973 במאי, 13ה־ עד 11מח- (איטליה) בבולוניה נערכה
 בינלאומיים אירגונים של נציגיהם את הפגישה היא

 אסיח, באירופה, מארצות ייצוגיות ומישלחות ומרחביים,
ת אפריקה, אמריקה, ו צ ר ב א ר , ע ל א ר ש י המבט ו

למ בשאיפה המאוחדות אך שונות, נקודות״השקפה אות
ם להבטחת האמצעים את צוא ו ל ק ע ד ו ר צ ב ו

התיכון. במיזרח א מ י י ק
 זה באיזור המצב המשיך ,1967 יוני מילחמת מאז

ה להתדרדר. ל ש מ מ  שש אחרי ממשיכה, הישראלית ה
 חמזויי- כוחותיה באמצעות ערביים בשטחים להחזיק שנים,

ב מתקדמת היא נים. ו ש י י  ומגבירה האלה השטחים ב
 וטרי־ דמוגראפיים שינויים בהם לחולל שנועדו הצעדים את

 שנתקבלו ההחלטות את להפר ממשיכה היא טוריאליים.
 הערביים, הריאקציוניים הכוחות כמו שואפת, היא באו״ם.
י הקיום את הדרכים בכל להרוס מ ו א ל  העם של ה

והסוצ הלאומית תנועת״השיחרור את ולהחליש הפלסטיני,
הערביים. העמים של יאלית

סיוע הענקת על-ידי במיוחד זו, במדיניות תמיכתה בגלל

 למצב עיקרית באחריות ארצות-הברית נושאת וצבאי, כספי
הקיים.

ב צ ח מ  בים- התיכון, במיזרח חשלום על מאיים ז
ובעולם. התיכון

האר בכל העמים אל דחופה בקריאה פונה זו ועידה
ג החלטתם את נמרצת בצורה יבטאו למען צות, י ש ה ל  

 ביצוען על-ידי התיכון, במיזרח לסיכסוך מדיני ן ו ר ת י פ
 4וח־ 1967 בנובמבר 21מח־ חאו״ם החלטות של המלא

 הכוחות בפינוי וראשונה, בראש הכרוכות, ,1970 בנובמבר,
ת של המזויינים נ י ד  הערביים השטחים מכל ישראל מ

 של החוקיות בזכויות והכרח ,1967 יוני מאז המוחזקים
 עם יחד ;עצמית להגדרה זכותו הפלסטיני, הערבי העם

 חתיכון במיזרח המדינות וכל העמים כל של הזכות
, ם ו י ק , ל ת ו א מ צ ע ת ל ו נ ו ב י ר . ל ן ו ח ט י ב ל ו

 ולממשלות לפרלמנטים גם זו קריאה מפנה הוועידה
ם להשגת אחריותן לאור הארצות, כל של ו ל ק ש ד ו  צ

התיכון. במיזרח
ם נכסף העולם ו ל ש , ל א מ י י ק - ר  על המבוסס ב

 בעצמם להחליט העמים כל של הזכות ועל חאו״ם עקרונות
גורלם. על

שר הערותיו
אבנר■: אווי

 כדי מאומנת פוליטית עין דרושה
והמשמעו הדקויות כל על לעמוד

 בדיונים שהושג זה, נוסח של יות
נו להשיג מאמץ תוך אינסופיים,

 יחייב) (ואשר להתקבל שיוכל סח
 בצד ופלסטינים סורים עיראקים,

הישראלים.
ן מה כל, קודם י בו: שא

י בו אין ו נ י  מדינת־ישר־ של ג
 דרישה העלו הערבים מן כמה אל.
 בתיאור גם נתקבלה. לא והיא זו,

 לא בשטחים, השליליים המעשים
 אלא ישראל״, ״מדינת על מדובר

 כלומר, — ישראל״ ״ממשלת על
עצ המדינה בין ברורה הבחנה יש
 של שלילית מדיניות ובין מה

ממשלתה.
 לסנקציות, לדרישה זכר בה אין

מידידי־הערבים. שדרשו,כמה כפי
ב לחלוטין, פוסל הקריאה נוסח

 פגים, לשתי משתמעת שאינה צורה
״מדי לכינון הפידאיון תוכנית את
 איחודית דמוקרטית פלסטינית נה

 מוסלמים, יחיו שבה ולא־כיתתית,
ה שימת ביחד.״ ויהודים נוצרים

 לדחות באה ישראל קיום על דגש
 צעד תמורת וכל. מכל זו דרישה
 זה במיסמך הוזכר לא זה, חשוב

הערבי. הטרור במפורש
 זאת להגיד (סבלי דוחה הקריאה
 בדרכי שדק הטענה את במפורש)
 השטחים את להחזיר ניתן מילתמה
ו ששודהימים, במילחמת שנכבשו

 כ־ הפוליטי״ ״הפיתרון את קובעת
יחידי. ייעד

ש דרישתנו נתקבלה בהקדמה
 נם על יועלה הראשון בסעיף כבר

 ישיר מיפג־ש של ההיסטורי התקדים
 ערב ״מארצות השלום כוחות בין

ב הכרה גם יש בכך ומישראל״.
 במילים כבר מדינת־ישראל קיום

הפותחות.
החיו הייעד הוזכר סעיף באותו

 ובר־קיימא״, צודק ״שלום : בי
והפלס הסורים העיראקים, הסכמת

ביותר. חשוב הוא זה לנוסח טינים
בשט ישראל מעשי על בסעיף

ו ׳מפורש, גינוי כאמור, אין, חים
 ״הממשלה בין ברור הבדל נקבע

 עצמה, המדינה ובין הישראלית״
 מסרבים עדיין רבים שערבים דבר

 ״יישוב״ על מדבר הנוסח לעשותו.
 ומנג- — (״קולונייזינג״) השטחים
 על מדובר כאילו פירסם נון־הזיוף
אנג יודע כל קולוניאלי״. ״מישטר

 ה־ המילים שתי שבין מבין לית
קשר. כל אין דומות־בצליל

 שממשלת זה בסעיף לומר הוצע
 הריאקציה עם יחד פועלת, ישראל

 הפלסטיני״. העם ״לחיסול הערבית,
 להשתמע היה יכול שמזה מכיוון
 דרישתנו לפי נמחקה, פיסי, חיסול

 ודובר ״חיסול״, המילה הנמרצת,
ה״לאומי״. הקיום על

 מישרד־החוץ, של מכונת־הזיוף
הפי המכריעים, ברגעים שהופעלה

 את המיסמך מאשים כאילו צה
 שלום על מאיימת שהיא ישראל
 קובע הנוסח שחר. לזה אין העולם.
 לא השלום. על מאיים זה״ ש״מצב

 לבדה ישראל כי מקום בשום נאמר
ב מוזכרות הקיים. למצב אחראית

ער ריאקציוניים ״כוחות פירוש
ל כשותפים וארצות־הברית ביים״

 נאמר לא עליהם גם אך — מצב
לבדם. זה למצב גרמו שהם

 את המפרט הוא הקובע הסעיף
את נם על מעלה הוא השלום. תנאי

 העי־ של שליחו ן■ ן ■נ■!■ !■ןןל
/ 1 11 ״ 1 1  ב החשוב תון 1/
 במאמר הוועידה על דיווח באירופה יותר

 ״ישראלים : (למעלה) הכותרת תחת גדול,
ה סיפוח, ללא לשלום קוראים וערבים
 של הלאומיות הזכויות כיבוד על מבוסס

 ״כמה :נאמר בידיעה הפלסטיני.״ העם
 של לאומץ־הלב הצדיעו ישראליים נואמים

 בעת בנאומו שהאשים מוחיי־אל־דין, מר
 הערבית״ ״הריאקציה את אחת ובעונה

 היהודית במדינה השליטים החוגים ואת
 למחיאות התיכון. במיזרח הסיכסוך בקיום
 אבנרי, אורי האדונים גס זכו רמות כפיים

 אמיתי ויוסף ילין־מור נתן חבר־הכנסת,
המח בשני הלאומנות את שגינו (שי״ח),

 הישראלי שהפטריוטיזס קבעו הם נות.
 שיתבסס לשלום לעזור צריך האמיתי

 והחרות הלאומית הריבונות הביטחון, על
ערב. ועמי הפלסטיני הישראלי, העם של

 נוסח — מדיני״ ב״פיתרון הצורך
 חד־משמ־ בצורה כאמור, הדוחה,

תחי המילחמתי. הפיתיון את עית
 את יבטאו שעמי-העולם הוצע לה

 לפי זה. פיתרון ״לכפות״ החלטתם
 ובאה זו, מילה נמחקה דרישתנו
״להשיג״. המילה במקומה

 מועצת־הביטחון החלטת איזכור
 בא ),1967 בנובמבר 22(מה־ 242

ה שהמשתתפים עובדה לקבוע
 והפלסטיניים הסוריים עיראקיים,

מהפכני. צעד — זו המלטה מקבלים
 הפלסטינים זכויות בדבר הניסוח

 צמוד, הוא השקפתנו. את תואם
ב להכרה עצמו, מישפט באותו

 התיכון במזרח המדינות כל זכות
 ״לקיום, בתוכן) כמובן, (וישראל,

ה ולביטחון״. לריבונות לעצמאות,
דרי פי על נוספה ״ביטחון״ מילה
המפורשת. שתנו

מ לקוח המדינות״ ״כל הניסוח
שהסכמ בכך הואשמנו .242 החלטת

הת בכך יש וכאילו זה, לניסוח נו
 שטות זוהי ישראל. מקיום עלמות
 ה־ שהערבים נכון אמנם גמורה.

להז אוהבים אינם יותר-קיצוניים
 ״מדינת המפורש השם את כיר

 עצמו, סעיף באותו אך ישראל״,
 תוך — אלה מילים שתי מופיעות

 המזויינים הכוחות ״פינוי איזכור
ת של נ י ד  זה איזכור ישראל״. מ
 להמתיק בא והוא במיקרה, בא לא

 של הגלולה את מהערבים לכמה
ישראל. במדינת המפורשת ההכרה
 חד־ לקבוע יותר חשוב היה לנו

הסו כולל הערבים, שכל משמעית
 בקיומה, מכירים והפלסטינים, רים

 ישראל, של ובביטחונה בריבונותה
 שעלול ניסוח על לעמוד מאשר

ה בדרך מיכשולים להערים היה
הזאת. הכרה

 מדובר הסופיים הפסוקים בשני
 בר- ו״שלום צודק״ ״שלום על שוב

י. ד ע ל י ב כייעד קיימא״
בני — המדינית המשמעות זוהי

 המזוייפות לנוסחות לסילופים, גוד
 על־ שהופצו המופרכים ולפירושים

 המייסמך הסמוי. מנגנון־השקר ידי
 החיוניים הדברים כל את לנו נתן

 פשרה מהווה והוא — בהם שרצינו
בש בה. לעמוד יכלו הצדדים שכל
 זה היה והסורים העיראקים ביל

לנו. מאשר יותר הרבה קשה
 בוועידה עוד שאמרתי כפי אולם,

חשיבו כל עם הנוסח, — עצמה
ש ממה פחות בעיני חשוב תו,

 התקדים — עצמה בוועידה התרחש
 ישר- משותף, דיון של ההיסטורי

ה על ופומבי, גלוי אלי-ערבי,
 :לכולנו היחידי הייעד להשגת דרך

השלום.


