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■מינה דוהר המישמר״ ״על

 הרי בארץ, הדמוקרטי למישטר שכנה קיימת אס
 (המרפאות מצפון״ ב״בעלי אלא בימיו לא מצויה היא

 מיהו נחשו שמאלניות. בנוצות שמתקשטים במקור),
 שהוכתר מאמר במיסגרת שהופיע זח, רעיון שהעלה
 על טוטאלית להתקפה והוקדש ״המשניאים״, במילה
 (כותרת- ב״ידיעות״אחרונות״ ומאמריו קינן עמוס

 עמוס דוגמת הנפש," ״יפי :חיתה המאמר של המישנה
בארץ״)! המציאות של טוטאלית בהשנאה עוסקים קינן,

 האם !מגוש־אמונים לווינגר הרב זאת כתב האם
 חיים ח״כ אולי או ב״מעריב״ז שמיר משה זאת כתב

 ״על היא המאמר הופיע שבה האכסניה לא. !לנדאו
 של ביטאונה עורך הוא והכותב ,19.4 מיום חמישמר"

מפ״ם.
 אחד היה אילמלא זה, מאמר על מתעכבים חיינו לא
ביט כי המעידים וכתבות, מאמרים של ארוכה משורה

 האגף מן יותר חרבה ימינה לכת מרחיק מפ״ם און
 ללא״הרף, מערכה לנהל במקום המפלגה. של הימני

 הדמוקרטיה, את המסכנים אלה נגד וגיליון, גיליון בכל
בממ והסמויים הגלויים ותומכיו אמונים״ ״גוש כנגד
 עמוס נגד ארסית התקפה המישמר״ ״על פירסם שלה,
 דווקא אחרונות,״ מ״ידיעות וחבריהם עברון בועז קינן,
 ״גוש- של השערורייתית הצעדה נסתיימה שבו ביום

אמונים.״
 אותנו הגוררים באלה ללא-חפוגח להיאבק במקום

 בשעה דווקא לנחוץ, חמישמר״ ״על עורך מצא תהומה,
 עמוס על התקפות על-ידי הקו״ את ״לאזן זו, קריטית

 — גיליון ובאותו גוש״אמונים, נגד מאמר :וחבריו קינן
 של ״השמאלנים״ נגד ארסי, בסיגנון כתוב אחר מאמר

 השוטפת הימנית הביקורת ברוח אחרונות,״ ״ידיעות
כבוגדים. וחבריו קינן את להציג והמנסה הארץ את
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 כי המישמר,״ ״על האשמות עם להתווכח טעם אין
 רוזנבלום, הרצל הד״ר של כמטרתו היא קינן של מטרתו
ולשים לשילטון, בגין את ולהעלות המערך את להפיל

 במאמריו קינן עמוס שעושה מה בארץ. לדמוקרטיה קץ
 מקדמת שאינה על רבין, ממשלת עם נוקב חשבון הוא

ריא שלום תוכנית הגשת על-ידי השלום לקראת אותנו
שונים. בשטחים כישלונותיה ועל לית,

 לא חמישמר״, ״על התנפל שעליו קינן, של מאמרו
 המהססת ממשלה, אותה כנגד זעקת״כאב אלא חיה

 עריכת המאשרת קדום, בעניין להחליט חודשים במשך
 עיוורת מדיניות המנהלת בשטחים, פרובוקאטיבית צעדה

בגליל. ההפקעות בנושא ישראל לערביי ביחס ומסוכנת
 את הנראה, ככל המייצג, המישמר״ ״על עורך אולם

 יעץ ואף קינן עמוס על התנפל במפ״ם, שבימין הימין
 להתגעגע קינן לעמוס לו, ״מותר לליכוד: להצטרף לו

 שיסיר מוטב אך לשילטון. בגין עלות עם שיבוא לשינוי
 ויחדל המהפכנית, השמאלנית התחפושת את מעצמו
 ל,ליכוד׳ נא יצטרף ישראל. של כמצפונח עצמו את להציג
 הלכה הליכוד, שילטון חזון חזונו, את להגשים ויעזור

למעשה.״
איל המישמר,״ ב״על המאמר על מגיבים חייגו לא

 השותק זה, בעיתון מדאיג לתהליך עדים היינו מלא
 אלה כמו שונים, בנושאים לתגובתו מצפים כאשר ומגמגם
 זה עיתון בראש והרי למשל. האדם, לזכויות הנוגעים
 נשכחת שזו אלא עמים,״ ״לאחוות הסיסמה מופיעה

 ערביים וילדים בגליל, נקטלים ערביים צעירים כאשר
בשטחים. נורים

 חיה מוטב וחבריו, קינן עמוס את לתקוף במקום
 המתריעים מאמרים מדפיס חיה אילו חמישמר״ ל״על

 הקו עברי משני ערבים על באש הפזיזה הפתיחה על
 דרום- ראש״ממשלת ביקור את הוקיע ואילו הירוק,

 ראשי מאמר — מצאנו ולא — חיפשנו בישראל. אפריקה
 לעומת מצאנו, השערורייתי• הביקור בגנות זה בעיתון

 הביקור, על לא-חתומח תגובה ,11.4מה״ בגיליון זאת,
 הסתייגות של שמץ אפילו בה היה שלא ביותר, פושרת

אפי בו נכללה מדרום־אפריקה. הארכי״גזען של מביקורו
פר עם הבילטראליים" היחסים ״לפיתוח קריאה לו

טוריה.
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מחודש לקיפאון מירש□
 הפרופסור של מינויו נגד אימתני מסע שניהלו אלה

שהג אלה מישרד-חחוץ, מנכ״ל לתפקיד אבינרי שלמה
 הראוי מן האומה,״ בלב כ״תקיעת-סכין המינוי את דירו

 חרטתם את ויביעו החדש, המנכ״ל לפני שיתייצבו
בכשרים. שחשדו על הכנה

 דברים למיקרא המתקבל הרושם מקום, מכל זהו,
 התעודות חלוקת במעמד אבינרי, הפרופסור שאמר

באוני לטדע-המדינח החוג של ולבוגרים למוסמכים
 מדיברי הברקות כמה להלן ).28.4.76( תל״אביב ברסיטת
:המנכ״ל

 התעמולה הצליחה ששת״הימים מילחמת מאז •
 השטחים בעיית סביב תשומת־חלב את למקד הערבית

 האירגונים של פעילותם עלתה לכך במקביל המוחזקים.
.1976 לפני לח היו שלא מימדים וקיבלה הפלסטיניים,

 בין הוויכוח גם כמו אלה, תופעות של שילובן •
 הפולמוס את להפנות סייעו בארץ, ל״יונים״ ״ניצים״
 השטחים, בעיית אל הישראלי״ערבי הסיכסוך בנושאי
 אלה שטחים של החזקתם כי הוא, הערבי הטיעון כאשר

במיזרח״חתיכון. שלום המונעת היא — ישראל בידי
שהר מבלי זח, לוויכוח לעיתים נגררה ישראל •
לערבים. נוח לשדה-תעמולח נסחפת היא בכך כי גישה

 :האמיתי למוקדו הוויכוח את להחזיר הזמן הגיע
 לאומיות תנועות שתי של מהתנגשותן נובע הסיכסוך

 תמיד הציונות כאשר — והערבית היהודית — באיזור
 הלאומיות ואילו ),1947ב- (כגון לפשרות מוכנה היתה

 קיומה בזכות להכיר נכונה מעולם חיתת לא הערבית
באיזור• אחרת לאומית תנועה של

 של עתידם להסדר שיש החשיבות כל עם •
 סיבת הרי הפלסטינים, ועתיד המוחזקים השטחים
 הערבים של אי-נכונותם היא במיזרח״התיכון הסיכסוך

משלו. למדינה היהודי העם של בזכותו להכיר
 זהו כי להדגיש, חייבת הישראלית ההסברה •
 לכך הגורם הוא הערבי הסירוב וכי הסיכסוך, מוקד

המיזרח-התיכון. על מוטל מילחמה של מתמיד שאיום
 הפרופסור בדיברי אמת של גרעין קיים כי ספק אין
 הישראלי- הסיכסוך להגדרת הנוגע בכל בעיקר אבינרי,

 לגיטימיות, לאומיות תנועות שתי בין כעימות ערבי
בעיר אמת אלא זו שאין דא־עקא, והערבית. היהודית

 היא חלקיות אמיתות של וכדרכו מאד, מוגבל בון
 לדאגה מקום בהחלט יש מבהירה. משהיא יותר מערפלת

 בהרצאת במשתמע, או במפורש שנאמרו, דברים נוכח
להת שהעדיף אחרים דברים נוכח גם כמו חמנכ״ל,

אלגנטית. התעלמות מהם עלם
 שתי בין בעימות א״סימטריה שקיימת אומנם, נכון,
 בוודאי היתח הערבית הלאומיות :הלאומיות התנועות

ממלכ כיחידה מדינת״ישראל של בחיסולה לראות רוצה
 שאיפות מטפחת אינה ישראל בעוד — ריבונית תית

 כמובן, (זאת, הריבוניות למדינות״ערב ביחס מקבילות
 כפרח הערבי-פלסטיני, לעם הנוגע שבכל מכך נתעלם אם

 כיום, וגם לאומית כישות קיומו בעצם רבות שנים ישראל
שביכולתה כל עושה היא בחצי-פה, בכך מודה כשהיא

מדינת״ישראל. לצד עצמית להגדרה בזכותו לחבל
המ ואת אבינרי, הפרופסור את לשאול יש אולם

 בכל כיום, הדברים עובדים אומנם אם עליו, מונים
להת וזכותה ישראל של קיומה עובדת לקבלת הנוגע
 נקודה באותה ובטוחים,״ מוכרים גבולות ״בתוך קיים
 הדברים זה, במישור שנח. 30ו־ 20 ,10 לפני עמדו שבה
 (או, הערבית בעמדה ואופן. פנים בשום סטאטיים אינם
 מסויימות) ערביות מדינות של בעמדותיהן דיוק, ליתר
 ומובהקים, ברורים שינוי תהליכי הזמן, במרוצת חלו,

 פחות ובצורה לבנון ירדן, מצריים, בהחלט. חיובי בכיוון
 החלטת את עצמן על קיבלו סוריה, גם — מחייבת

המ אלה לרבות סעיפיה, כל על 242 טועצת-הביטחון
 מדינות כל של והבטוח הריבוני קיומן זכות על דברים

 פומביות בהתבטאויות (גם ארצות אותן מנהיגי חאיזור.
י פ ל  מבינים חם כי לספק מקום הותירו לא ם), י נ פ כ

 (ללא מדינת־ישראל את גם כוללת זו שהגדרה ומקבלים
ושיפוצים). תוספות

חיו מתהליכים אבינרי הפרופסור של התעלמותו
 אם — דרשני אומרת הברורה, ומשמעותם אלה, ביים

המעטה. לשון לנקוט
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 אין :המצוי הישראלי הגאון יאמר בוודאי, כאן,
מו חוסיין, או שסאדאת, מכך כל-עיקר מתרשם אני

ת להכיר בטובם כנים ד ב ו ע  מדינת- של קיומה ב
ו להכיר נתבעים הערביים המנהיגים ישראל. ת ו כ ז ב  

 בואו עד ריבונית. לאומית למדינה היהודי העם של
 בעמדה לתחליכי-השינוי אין מייוחל, מיפנח אותו של

משמעות. כל הערבית
 והנהגותיהם עמי״ערב שאין היא צרורה צרה אכן,
 מדינת של וכינונה היהודית הלאומית שהתחייה סבורים,

 לקרות היה שעשוי ביותר הנפלא הדבר הם היהודים,
ם ה  את שתפיסתם היא צרורה צרה הימים. מן ביום ל

 בקנה עולה איננה החדשה בעת האיזור של ההיסטוריה
ומדינת־ישראל... הציונית התנועה של זו עם אחד

 השלטה איננו הפרק על כיום שעומד מה אכן,
ת י ג ו ל ו א י ד י  יריבות. לאומיות תנועות שתי בין א

 כיום שעומד מה סיכוי. של שמץ לכך אין זמננו בנתוני
, השלמה הוא הפרק על ת י ת ו א י צ  פראג- מעשית, מ

 מציאות לקבל המוכנות לאומיות הנהגות בין מאטית,
 דיאלוג לקראת וסבלני, ארוך למסע כנקודת־זינוק זו,

ברית-לבבות. לידי אי-פעם, אולי, שיביא, רצוף
הזאת. בעת להשיגו שניתן המירב כמדומני, זהו,

 הנתון, בשלב לאפשרי מעבר מרובה, לתפוס ניסיון כל
 בנוסח שלישית, למדיניות ואליבי מירשם אלא אינו

לא-כלום.״ או — ״הכל
 העימות את אבינרי של תיאורו ביסוד :יתר״על״כן

 בני־אור ״מילחמת של התפיסה מונחת הישראלי־ערבי,
)טח אלא (היהודי, אחד צד שבה בבני-חושך,״  כולו !

 נראה חייב. כולו (הערבי) האחר הצד ואילו זכאי,
 יש הערבי שלצד בכך החכרה שמא עז, פחד שקיים
ול הציונית לתנועה שליהודים, כשם ממש — ״קייז״

 מדוע :שואלים המשמר״ ״על של לא-מעטים קוראים
 צריך מדוע מ״דבר״ז ״יוני״ פחות להיות צריך זח עיתון
חר העשרות מכל היחידי להיות המישמר״ ״על עורך
 המגיש מפ״ם, של הפוליטית הוועדה חברי של בות

 מינשר בשולי מפ״ם חברי 11 של חתימתם על עירעור
שלום״! למען הישראלית ״המועצה

 הימין. לעליית בסיוע קינן את מאשים המישמר״ ״על
 כש- בדהירה, ימינה צועד המישמר״ ש״על היא תאמת

ומחרישים. — רואים זו במיפלגה ח״יונים״

ירושלים קפליוק, אמוון

 ומעשית, הסברתית תחליש, — ״קייז" יש מדיגת-ישראל
 באומץ לבחון, העת הגיעה הישראלי. הטיעון עוצמת את

 הוא- שמא או ומוצדק, מבוסס זח פחד אם וביושר־לבב,
 ישראלית יוזמה לכל בלתי״עביר מחסום מהווה עצמו

 דיאלוג ולצמיחת הערבית, העויינות להחלשת פוריה
הלאומיות התנועות שתי בין
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הפרו של דבריו את לבחון יש לעיל, הנאמר רקע על

 ״ חמוחז- והשטחים הפלסטינים סוגיות כי אבינרי, פסור
 של ״אי״נכונותם נוכח מישנית, חשיבות בעלות חן קים

משלו.״ למדינה היהודי העם של בזכותו להכיר הערבים
 חמנכ״ל של קביעותיו את לקבל חיה ניתן גם אילו

 ואופן), פנים בשום כך, זח (ואין והשלמה האחת כאמת
 ישראל ממשלת האם השאלה, להישאל חייבת עדיין
 ניתן שאינן סטאטי נתון כזה אשר במצב-עניינים רואה

 לפעול מחובתה, אף או ביכולתה, שמא או לשינוי,
הקיפאון. מן לתזוזה

״הסי אבינרי, לדיברי מונח, הסיכסוך שביסוד היות
 ישנו לא שבמשתמע הרי בילבד), (והוא הערבי״ רוב

 בסוגיות המדיניות ועמדותיה ישראל של מחוותיה
 כל כהוא-זח, וכיו״ב המוחזקים השטחים הפלסטינים,

עומד. בעינו ה״סירוב״ עוד
 כי רחוק, לא-כל-כך בעבר גרס, עצמו אבינרי שלמה

 חסיכסוך. פרופיל הורדת למען לפעול חייבת ישראל
 זח, במישור וחידלת-אוניס מיסכנח כה איננה ישראל

 מתח להורדת הנוגע בכל להציגה. המנסים שיש כפי
 לשלבי-החידברות יותר נוחה מיקדמח ויצירת העויינות,

מכ הבדל יש הערביות, לשכנותיה ישראל בין הבאים
 השטחים את אינטנסיבית, המיישבת, ישראל בין ריע

 הנמנעת ישראל לבין תושביהם, נישול תוך הכבושים
 שטחים על הערבית בריבונות ומכירה זאת, מלעשות

 במיסגרת הלגיטימי לריבון להחזקה המייועדים אלה,
 מן בעיקביות המתעלמת ישראל בין ;הסדר״השלום

 המקבלת ישראל לבין הפלסטינית, הלאומית היישות
 לשם ממלכתיים כלים לעיצוב ומסייעת זח לאומי נתון

ריבונותו. יישוב
 שתיקתו, — !אבינרי הפרופסור מעוניין ישראל באיזו

עצמה. בעד מדברת דומני,

 עצמו יום שבאותו בכך, סימליות של רבה מידה יש
 בטכס אבינרי, הפרופסור דיברי ברבים פורסמו שבו

 מאת מאמר ״הארץ״ בעיתון נתפרסם התעודות, הענקת
 טיעוניו בין הדימיון ארנס. משח הפרופסור ח״כ-חליכוד

 הפרופסור של אלה לבין ארנס, הפרופסור של העיקריים
ממש. מדהים — אבינרי

משמעו תרומה בדבריו, תרם, מישרד־החוץ מנכ״ל
 הנשען ליכוד עס״ישראל, של הלאומי״ ל״ליכוד תית

 רעיונית צידקנות של הנמוך המכנה־המשותף על בעיקרו
 הלאומיות הבעיות לפיתרון תרומתו מדינית. ואי״עשייח
 הצער, למרבה היא, חייגו של המרכזי בתחום הממשיות

שלילית. לומר לא אם למדי, רדודה

גסלוח אמיתי, •וסי
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