
לשלום...״ זקוקים הם אוייבים, שהם ..מניוון

סיכום
הדיון

הישרא המשתתפים כקשת לפי
הח כקכלת הסמינר נסתיים לא ליים,
 על הוטל זאת תחת כלשהן. לטות
 לסיים אדמם, מייכל המשתתפים, אהד
 את המפרט קצר, כסיכום הכנס את

 המשתתפים עמדות הוויכוח, מוקדי
האי־תהסכמה. ההסכמה ונקודות
 כד שרשמתיו כפי זה, סיכום ,להלן
 קטעים כמה השמטת תוך כמקום,

אמריקה■ ליחסי (הנוגעים מישניים
:אירופה)

— ו- אתמול רק זה היה האם — הדיון בפתיחת
 יסודות את לזהות וולטרס דניס חבר-הפרלמנט לנו עזר

לראותו. רוצים שהיינו ההסדר
 הבלול עולמי, קונסנזוס עתה קיים כי הדגיש הוא

 242 מועצת-הביטחון החלטות :ציבוריים במיסמבים
הצ וביבללן האמריקאיות המדיניות ההודעות ; 338ו-

ו לפלסטינים״ ב״מולדת הצורן על קארטר הרות
 קבלת עם בקשר היום, שפורסמו האחרונות, הערותיו

 ״מבון דו״ח האירופית, הכלכלית הקהיליה דו״ח ן אש״ף
ועוד. ברוקינגס",
 בדי זה, קונסנזוס ולהבהיר לחזק צורך יש לדבריו,

אי־הבנות. תישארנה שלא
 ארצות־הברית מוכנה בן אם אלא שלום, יהיה לא

ישראל. על השפעתה את להפעיל
:מייוחדות בעיות כמה איתר הוא

ירושלים, בעיית של המרכזית חשיבותה •
 בחירה להם הבטיח שהאו״ם הפליטים, בעיית •

ופיצויים, שיבה בין
שיושג. אחרי השלום, על השמירה בעייות •

 ההסדר, להשגת האמצעים על בדיון פתחנו כאשר
 והיום אתמול הדיון במהלך שונות. דיעות להתגבש החלו

 המשתתפים את שהעסיקו נושאים, כמה הזדקרו
:במייוחד

 את ליטול הפלסטינים, בנציג אש״ף, על האם •
 מעבר לכת, להרחיק אש״ף יכול והאם — לידיו היוזמה

ז השלום את לקדם בדי — * בה עד שעשה למה
 ואם — האמריקאית ההשפעה מופעלת האם •

!זה בענייו לעשות ניתן מה לא,
ז יותר לפעול אירופה יכולה האם •
 הישראלייס״פלסטיניים היחסים עשויים איך •

ן מילחמה של ובמיקרה שלום של במיקרה להתפתח,

:אש״ף של עתידו בענייו
 כי ציין בריטי) ואיש״שידור (סופר מאנספילד פיטר

 לפעולה סביר בסיס אינה מוסרי זעם של הרגשה
 העצומה בהתקדמות הכיר הוא אחרים, במו מדינית.

 אך הבעייה, עם להתמודד אש״ף של בנכונותו שחלה
 של נוספות עצמאיות ביוזמות צורן יש בי סבור הוא

 רוצה היה הוא להגיב. רק ולא לפעול, אש״ף על אש״ף.
 הסיבה אם ותמה זמנית, פלסטינית ממשלה שתקום

 של ברורה מדיניות בהעדר נעוצה אינה לאי״הקמתה
אש״ף.

 השטחים לתושבי לב לשים הצורן את הדגיש הוא
 לחזק בדי להם ולסייע בדיעותיהם להתחשב המוחזקים,

במולדתם. ולעבוד במקום להישאר רצונם את
 בקריאה אש״ף אל פנו אבנרי ואורי פלד האלוף

 בנכונותו ;הישראלית דעת־הקהל את לשכנע בדי לפעול
 אמינות את בכן ולחזק ישראל, עם בשלום לחיות

בישראל. מחנה״השלום
י■ ■ !■

 היה הסמינר של ביותר המועילים הצדדים אחד
הפלסטי דיעות את לשמוע לנו שניתנה בהזדמנות טמון

 של הזה החיוני החלק על — אש״ף דיעות — נים
הבעייה.

 הדגישו בדיון, רבות פעמים שהשתתפו הפלסטינים,
:הבאות הנקודות את

אולם — שהושגו להישגים מודעים הפלסטינים •

המופ הכללית, הדרישה נובח ומאוכזבים מופתעים הם
יותר. עוד פעולה לשתף אליהם, נית

 מה ז נוספים ויתורים תמורת להם מוצע מה •
ז ארצות־הברית להם מציעה מה ז ישראל להם מציעה

 שום בלי לדו״שיח, סיכוי רק להם מציעים הבל בסך
ממשית. או מהותית תמורה
 לא כאילו הטענה את דחה סארטאווי ד״ר 0

 מדיניות העדר ביגלל זמנית פלסטינית ממשלה הוקמה
 אש״ף דמוקרטית. תנועה הוא אש״ף אש״ף. של ברורה

 אש״ף רבה. ובמהירות לשלום, בדרן רב מרחק התקדם
זו. התקדמות תמורת מאד מעט רק קיבל

 בדחיית ביטוי לידי הגיע הפלסטינים של חוסר-אימון
 וברצועה, בגדה בינלאומי מישטר-נאמנות של הרעיון

 המשתתפים אך זה• אי-אימון להבין קל כשלב״מעבר.
 הפלסטינים יחמיצו שמא החשש את הביעו האירופיים

 ואילו בעבר. אחרות הזדמנויות שהחמיצו בפי הזדמנות,
 בנציג באש״ף פוגע הנאמנות רעיון בי סברו אש״ף אנשי

הפלסטיני. העם של הבילעדי
 לאמר שנכון לי נדמה אולם זה, ויכוח לסכם קשה

:רעהו מעמדת השתכנע לא !הצדדים -מן אחד אף בי
 האמיתית המדיניות בי סברו המערביים הנציגים •

 לחדור הצליחה לא — התגבשה אכן אם — אש״ף של
העולמית. דעת״הקהל אל

יכו הפלסטינים בי סברו ;הישראליים הנציגים •
 מחנה״השלום מאמצי את לחזק בדי יותר לעשות לים

והמסוכנת. הקשה במשימתו הישראלי,
 ההתעניינות לגבי ספקניים נשארו הפלסטינים •

 של הטוב הרצון ולגבי בגורלם, העולם של האמיתית
 חוששים הם !הרבה, שהשיגו אחרי כלפיהם. העולם

 את מהם לגזול וארצות-הברית ישראל רוצות שמא
הקשה. מאבקם פירות
 הפלסטיניים הדוברים הביעו לישראל, אשר •

 שעימם הישראלים של אמיצי-הלב למאמציהם הערכה
 החלטתו שעצם זאת עם הזכירו אן מגעים, קיימו הם
 יותר. עוד מסוכנת היתה אלה מגעים לקיים אש״ף של

 כי ציינו גם אש״ף דוברי זאת.) אישרו בחוץ (המפגיינם
 — מגעים לקיים אש״ף החליט שעימם הגופים, שני

 ו־ ישראלי-פלסטיני" שלום למען הישראלית ,,המועצה
 המקומות 120 מתון בשיבעה רק ביחד זבו — רק״ח

מאי. בחודש שנערכו בבחירות בכנסת,

:ארצות־הברית לאחריות אשר
 שאין וולטרס דניס של דעתו על חזרו רבים דוברים

 את תפעיל לא ארצות-הברית אם שלום להשגת סיכוי
השפעתה.
 ומה עושה מה השאלה על שונות דיעות הובעו

 על הצביעו הפלסטינים לעשות. ארצות״הברית יבולה
 ויליאם מפי שבאו האמריקאיות, ההצהרות בין הפער

 סיירוס המרחב), לענייני בז׳ז׳ינסקי של (עוזרו קוואנט
 ובין — מאד מעודדות שהן עצמו, קארטר וג׳ימי ואנס

 בלפי אובייקטיבית בעמדה לנקוט ארצות־הברית סירוב
 את לידיעתו קיבל הסמינר אש״ף. עם ולדבר ישראל

 קארטר, של האחרונה מסיבת״העיתונאים על הידיעות
ש האמריקאית-הסובייטית ההצהרה על הידיעות ואת

הבוקר. פורסמו
 הן אלה בי אש״ף דעת את .הביע סארטאווי ד״ר
 המעשיות שההצעות ציין אן קונסטרוקטיביות, הצהרות

 באשר ומעורפלות. דקיקות הן לפלסטינים המוצעות
 ״אינו אש״ף בי אמר אש״ף על-ידי 242 ההחלטה לקבלת

 ה- מן הפלסטינים את המוציא מיסמן לקבל יכול
 על מעורפלות אמריקאיות !הבטחות תמורת בעייה״,

אש״ף״.* עם בדו־שיח לפתוח ״נכונותה
 שאי־ האומרת ארצות״הברית, עמדת על תמה הוא

 מוכנה שאינה אן הפלסטינים, בלי שלום להשיג אפשר
האמ סירבו לאחרונה לדיונים. כשותף אש״ף את לקבל

 של בכירים לנציגים אף כניסה אשרות לתת ריקאים
 ומוחמד אל־חות שאפיק ג׳רייס, סברי כגון אש״ף,

דרוויש.
■ !■ י■

 הצדדים של לדיעותיהם היתה מייוחדת חשיבות
והפלסטינים. הישראליים לסיבסון,
 בין העתידיים היחסים על חמאמי סעיד של דבריו

 ברבות העשוי, דו-קיום של חזון העלו בארץ העמים שני
 מוסדות עם משותפת, חיים של למסגרת להביא הימים,
משותפים. נבחרים
 בל אחרי ובנשגב, כהומאני לרבים ייראה זה חזון

 להרצאתו הערכה שהביע פלד, ד״ר אולם שקרה. מה
 עידוד לדבריו נתנה אשר שנים, שלוש לפני חמאמי של
ה ״המועצה הקמת את ושהמריצה ולעמיתיו לו רב

 כי אמר — ישראלי״פלסטיני״ שלום למען ישראלית
 יבול הוא שאין תבונות כוללים הפעם חמאמי דברי

 את רבים ישראלים בלב לעורר עלול זה חזון לקבלן.
 בחיסול שיסתיים בכיוון ראשון צעד זהו שמא החשש

היהודית. המדינה

אכנרי ואורי פלד מתי
ומסוכנת״ קשה ״משימה

 את להבין הצורך את שוב לנו הזכיר אבנרי אורי
 ומן השואה מן הנובעת הישראלית, הטראומה עומק
 דריו־דרבקיו ד״ר בי ואף ישראל. של הפגיע הצבאי המצב

 רבות חיוביות נקודות ראה — נבונה הבנתיו אם —
 של שחזונו הברור הרושם לנו נותר חמאמי, של בחזונו

 תמיכת את אף לרכוש מכדי מדי מרחיק-לכת חמאמי
 במלואו המקבלים זה, בסמינר המשתתפים הישראלים

 בניגוד הפלסטינים, של הלאומיות הזכויות עיקרון את
הנוכחי. הישראלי המימסד של הנוקשות לעמדות חותן

 שמקורה פלסטינית, טראומה גם קיימת כי לנו הוזכר
 ממשלת עם !התחילו שלא וגירוש דיכוי של במעשים

 ברים נצרת, עיריית ראש זיאד, תופיק דיברו כן על בגין.
קטאן. הנרי ומר רמאללה עיריית ראש חלף,

 באומץ־הלב הפועלים האנשים בין שגם איפוא, ברור,
 את עצמם על ושקיבלו הבנה, למען ובבוח״ההתמדה

 יש זה, במו במיפגש בהשתתפות הכרוכים הסיכונים
הבדלי״דיעות.

ש :האפשרות כחוט־השני עברה שלנו הדיונים בבל
 יהרסו מהפכניים שזעזועים או חדשה, מילחמה תפרוץ

 שעליה אפשרות — הערביות במדינות היציבות את
הנודע). המצרי (הוגה״הדיעות סיד-אחמד מוחמד עמד

 בנימה הסמינר סיכום את לסיים מאד רוצה הייתי
 שהחלומות לאמר יותר מציאותי אן מופלגת, אופטימית

 ימאשר יותר דרושים מהגשמה. מאד עדיין רחוקים
ה המיכשולים על להתגבר בדי הדדי וכבוד אומץ־לב
 בדרכם והישראליים הפלסטיניים ידידינו לפני עומדים

 לעזור רוצים שהיינו סימלית, מובטחת ארץ אותה אל
אליה. להגיע להם

מרגשת, בהרצאה חמאמי, סעיד היום שאמר כמו
 אי-הבנה, אינו וישראלים פלסטינים בין שמפריד מה

ן אויבים, אלא ידידים, <הם אין סיכסון. אלא ו ו י כ מ ו  
לשלום. זקוקים הם אויבים, שהם

 באן בהיפגשנו בי בוודאות לומר יבולים אנו אולם
 ואירופים, אמריקאים ויהודים, ערבים הכולת בקבוצה
ה הנציגים התקדמו ואנטי״ציונים, לא״ציונים ציונים,

 בסבן דרן בפריצת בעזרתכם, והפלסטיניים, ישראליים
מזה אלה עמים שני תועים שבו והאיבה אי״האימון

 והצהרות הפלסטינית המועצה להחלטות הכוונה *
 בגדה מדינה ולכונן לדנבה ללכת הנכונות על עראפאת

הסדר־שלוס. במיסגרת וברצועה,

 חד־ סארטאווי הצהיר למעשה זהיר. ניסוח זהו *
 בתוספת ,242 עקרונות את לקבל מוכן שאש״ף משמעית

בדנבה. שיתופו תמורת בפלסטינים, ההכרה

רב. כה זמן
מקרב״ איחולינו את עימם יקחו הם מבאן, בצאתם

להצלחתם. לב

 באש״ף, הפנימי המצב תיאור היה דיון
 התנועה סארטאווי. אוחו שהביא כפי

באמ פועלת היא רבים. מחלקים מורכבת
 עראפאת של ההנהגה קונסנזוס. צעות
 פלסטינית, מדינה שיכלול בשלום רוצה

הפלסטי ההמונים את לשכנע עליה אך
של ולרוחבו לאורכו עתה הפזורים ניים,

הלאו הדמגוגים מפני ולהתגונן המרחב,
 רק תיתכן לכן חזית־הסירוב. של מניים

הדרגתית. התקדמות
 במגעים לפתוח אש״ף של ״ההחלטה

 — ישראליים גופים שני עם רשמיים
 ישראלי־ שלום למען הישראלית המועצה
מהפכני,״ צעד היתד, — ורק״ח פלסטיני

 ופומבית גלוייה הודעה סארטאווי. קבע
 על־ידי לא־פעם שהוכחשו במגעים, זו

מהפ צעד היא אף היתד, באש״ף, אישים
 עראפאת כי השאר, בין מוכיחה, היא כני.

 סארטאווי בין הסיכסוך את ליישב הצליח
ה המחלקה ראש אל-קדומי, פארוק ובין

עם למגעים שהתנגד אש״ף, של מדינית

ל הקפיד סארטאווי הישראלית. המועצה
 לקאדומי מחמאות כמה הדיון בעת השמיע

 הגדולים המיכשולים אחד שסולק סימן —
המתון. לקו

 והדרך באש״ף, הפנימיות הבעיות על
של נוכחותו העידה עליהם, להתגברות

)30 בעמוד (המשך
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