
 פשוטים, עקרונות של בשורה כלול הוא
 ישראל ממשלת שעל ■ומעשיים׳ הגיוניים
:כלהלן מלא. ובפה לאלתר עליהם להכריז

 רד לפיתחון מוכנה ישראל ממשלת •
 ההגדרה זכות סמך על הפלסטינית בעייה

הפלסטיני. העם של העצמית
 את כוללת העצמית ההגדרה זכות •

 — פלסטינית לאומות !מדינה להקים הזכות
י א נ ת ד תקום זו שמדינה ב צ ישראל. ל

 כסיס על רק אפשרי זה דכר •
בז שיכיר ישראלי־סלסטיני, הסדר
לעצמ מדינת־ישראל של כותה
טריטו לשלמות לריבונות, אות,

 ההכרה בצד ולביטחון, ריאלית
לחי הפלסטיני העם של בזכותו

 ולריבונות לאומית לעצמאות רות,
שייקבע. בשטח

לק צריך הישראלי־פלסטיני ההסדר •
 שני בין ריקמת־היחסים את מראש בוע

ומי הגבולות טיב השלום, מהות העמים,
ו התלויות בעיות עשרות ולפתור קומם׳

הפלי בעיית כגון העמים, שני בין עומדות
ה תופש והרצועה, הגדה בין הקשר טים,

ועוד. מעבר,
 רק להתגבש יכול כזה הסדר •

 ממשלת ישתתפו שבו במשא-ומתן
מוס פלסטינית ומנהיגות ישראל

מכת.
 לקבוע יכול עצמו הפלסטיני העם רק •
לישראל. נוגע זה ואין מנהיגותו, הרכב את

•  ל- תיכנס לא שישראל מאליו מובן י
 שאינו פלסטיני, גורם ■שוט עם משא־יומתן

 חותר ושאינו הנ״ל העקרונות את מקבל
ישראל. עם והסדר לשלום

 שום פוסלת ישראל אין מאידך, <•
 העקרונות את לקבל המוכן פלסטיני, גורם

הנ״ל.
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אש״ו? עם שרום
 -מהזירה אלה עקרונות על הצהרה ך*

 ו־ אש״ף של לשער ישר הכדור את ן ן !
הערבית. -ובחברה בעולם בעלי־בריתו

 ה- העקרונות את מקבל אינו אש״ף אם
 של ממעמד עצמו את פוסל הריהו !אלה,

כולו. העולם לעיני — למשא־ומתן שותף
 ניתן הרי העקרונות, את מקבל הוא אם

 משא־ומתן לניהול דרך־המלך על לעלות
 הראשון הרגע ,מן ידובר שבו משמעותי,

 האמיתיות הסכנות האמיתיות, הבעיות על
בשלום. הכרוכים האמיתיים והסיכויים

 הצהרת■ איזו :השאלה נשארת
מאש״[)? לתבוע יש עקרונות

אוטו כימעט ■תשובה יש !זו לשאלה גם
וסבירה. מעשית מטית,
 או בז׳נבה — משא־ומתן כל

 להתחיל מוכרח — אחר במקום
בהצהרת-כוונות.

 בז׳נבה התיכון״ לממרח השלום ״ועידת
 ,242 מועצת־הביטחון החלטת על מבוססת
 ובכללן המרחב, מדינות כל בזכות המכירה
 -ולשלמות ■לריבונות ■לעצמאות, ישראל,

וצ ״שלום -בהשגת והדוגלת טריטוריאלית,
 מכירים אינם הפלסטינים ובר-קיימא.״ דק

 מקיומם מתעלמת שהיא מפני זו, בהחלטה
 בז׳נבה, למשא־ו-מתן יצטרפו אם הלאומי.

 את שתכלול חדשה, בהצהרה צורך יהיה
 ה-משא־ומתן יתנהל אם הפלסטיני. העניין

דומה. בהצהרה צורך יהיה אחרת, במיסגרת
 בשפה לכלול צריכה ההצהרה

 המשא■ מטרת את חד־משמעית
 מדינת כין שלום כינון והמתן:
 הערביות, המדינות ובין ישראל
 בסיס על פלסטינית, מדינה ובכללן

 לקיום הזכות של הדדי כיבוד של
לשל לריבונות, לעצמאות, לאומי,

ולבי לשלום טריטוריאלית, מות
טחון.

 להתעקש ישראל ממשלת צריכה כך על
ה בכל מובנת תהיה זו ומתעקשות —

או -תזכה היא הערבי. בעולם -וגם עולם׳
 דעת־הקהל של מוחצת לתמיכה טומטית

ה בזכות זה ברגע התומכת העולמית,
הלאומית. בעייתם לפיתתן פלסטינים
הס המבוי מן לצאת הדיר זוהי

 כת על מניחה כזאת הודעה תום.
 האמיתי האינטרס את המאזניים

 הנכונה כצורה מדינת-ישראל, של
ביותר. והלגיטימית

 הדרך את פינתה רבאט ועידת
 חיתה, היא כן ועל — זה לתהליך

חיובית. בעיקרה,
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