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כלואה שימחה
 וחפיקפוק החשדנות

 את יור7
:ההיסטורי ,הרגע

 קבלת־הפנים אבל — הגיע הנכסף הרגע
 אלא ונלהבת צוהלת היתד, לא לו, שנערכה
ומאופקת. חרישית
 ביום ישראל אזרחי התעוררו כאשר
 להפתעתם להם הסתבר השבוע, הראשון

 בעוד חדש. לעידן השכימו כי המוחלטת
ממיטו מילין אלפי במרחק הושג נמים, הם

 בין חוזרדשלום חתימת על הסכם תיהם
 כבלתי־אפ־ שנראה מה ומצריים. ישראל

התגשם. שרי
 את הוציאה לא המשמחת ההפתעה אבל
 נפלו לא אנשים מכליהם. ישראל אזרחי

 כפי ונשיקות, בחיבוקים זה צווארי על זה
 ייוודע בו הרגע את לחזות היה שאפשר

הא מהעיירות לשלום. פריצת־הדרך על
 העם את שהסיעו המכוניות של רוכות

 תרועת־צופ- בקעה לא למקומות־העבודה
 על העם התבשר בהם בימים כמו רים,

 למשל. כדורסל, במישחק בינלאומי נצחון
ה- השימחה אך ברכות, והיו חיוכים היד

 להתפרצות מחסום ששימשו והחשדנות,
ל שפריצת־הדרך אדירה, המונית רגשות
לה. ראויה היתה שלום

 שאפפה מהתלהבות־היתר, אכזבה למודי
 נשיא של ביקורו עם כולה המדינה את

 לנחול האנשים חששו בישראל, מצריים
דומה. אכזבה שוב

 חלפו לא ואומנם, כפולה. משמעות
 המרנינה הבשורה מן מיספר שעות אלא

והלכה. התגברה והסקפטיות
 המרכזיים, המהותיים הנושאים בשני

 נסוגה ממשלת־ישראל כי היה נדמה שבהם
 נאמרו המסורתיות, עמדותיה על וויתרה
 ואי־ידיעה, בילבול שיצרו סותרים, דברים

 שזה הסיכוי לגורל חרדה מכך וכתוצאה
נולד. עתה

 — ההתנחלות נושא היה שבהם העיקרי
 מנחם של המקודשים מעקרונותיו אחד
 בקמפ־דייוויד שהושג ההסכם פי על בגין.

 רעיון את לנטוש ישראל היתה אמורה
 להקפיא המוחזקים, בשטחים ההתנחלות
 המשא־ומתן בתקופת נוספות התנחלויות

 הוקמה שכבר ההתיישבות לפירוק ולפעול
 ההסכם נוסח את פירשו כך ימית. בחבל

 ישראל אזרחי וגם וארצות־הברית מצריים
 הסתבר שאז אלא בעיון. אותו שקראו

 לחלוטין שונה פירוש יש בגין שלמנחם
 לא הוא להתנחלויות. הנוגעים לסעיפים

אותם. הסתיר

קמפ-דייוויד הסכם דככוד גתל־אכיב הפגנתי־,השלום
? באופוזיציה בגין היה אילו קורה היה מה

 להתפרצות וגלשה גאתה לא ספונטאנית
 המאולתרת, חגיגת־השלום אפילו רגשות.
 ערב באותו עוד תל־אביב עיריית שערכה
 ספונטאניות חסרה מלכי־ישראל, בכיכר

והתלהבות.
 רבע של לקהל שם ציפו התחזית פי על

 לא אלף. 30מ־ פחות באו איש. מיליון
 קהל והזדהות. תמיכה הפגנת זו היתד,
 במופעי- באיפוק צפה הומוגני ובלתי מקרי

הלהיבוהו. שלא נואמים, ובקולות אמנים
השול על במפתיע הונחה טנת־השלום

אותה. לאכול כיצד ידע לא העם אבל חן,
 זו היתד, האם התהפכו. היוצרות

ש מהלומת־השלום, שבהנחתת ההפתעה
זו? מעין .לתגובה גרמה

 מדיניות־ ותומכי בגין מנחם של חסידיו
 קודם מספר שעות המומים. היו הממשלה

 נפש בחירוף להגן מוכנים היו עוד לכן
 שטחים על לוותר שאסור התיזה, על

 טענו, מזה, חוץ שלום־אמת. תמורת אפילו
 שלום- להציע לעולם מוכן יהיה לא סאדאת

 השטחים. במחיר אפילו לישראל, אמת
 עליהם היה לפתע היוצרות. התהפכו והנה

בקנאות. נגדו שטענו מה כל את להצדיק
 פחות. לא המום היה השלום מחנה

 מיד לעצמם לתאר שלא יכלו לא אנשיו
 הסכם־ אילו במדינה מתרחש היה מה

 אמצעי-התיקשורת, בישרו עליו השלום,
 כשמנחם אחרת, ממשלה על-ידי מושג היה

 צורך אין האופוזיציה. את מנהיג בגין
 הפגנות- את לתאר כדי פרוע בדימיון
וה הפומביות התפרצויות־הזעם המחאה,

 בוודאי אז מכונה שהיה מה נגד הסתה
 מנהיגי אלה היו אילו בגידה״, כ״מעשה
 השלום בשורת את מביאים שהיו השמאל

זו. במתכונת
הפיקפוק אלה היו מכל, יותר אולם

 ההתנחלויות הקפאת בגין, טען כל, קודם
 החודשים שלושת תקופת על רק חלה
 גם מצריים. עם חוזה-השלום לחתימת עד
 להקמת ואפשרויות שטחים יש עדיין כך

נוספות. התנחלויות
 גם התגלתה דומה אמביוואלנטית גישה

 המיסגרת הסכם הפלסטינית. הבעיה לגבי
המצ סעיפים כולל במזרח־התיכון לשלום
 מנד של ברורה מהותית נסיגה על ביעים

 בגין מנחם הפלסטיני. בנושא שלת־ישראל
להע העז לא לכן שקודם דברים על חתם
שפתיו: דל על לות

 העם ונציגי ירדן ישראל, ״מצריים, •
 פתרון על במו״מ ישתתפו הפלסטיני

.היבטיה כל על הפלסטינית הבעייה . ״ .
 עשויות וירדן מצריים ״נציגויות •

 ועזה, המערבית הגדה מן פלסטינים לכלול
ם או י נ י ט ס ל ם פ י ר ח ש כפי א

הדדי.״ באופן עליהם יוסכם
 המשא־ומתן מן שינבע ״הפתרון •
 של הלגיטימיות בזכויות גם להכיר חייב
.הצודקות ובדרישותיו הפלסטיני העם . ״ .

פלסטי בישות הכרה זו היתר, בעקיפין
 להגדרה הפלסטיני העם של ובזכותו נית

 בפגי זו משמעות הוצגה כאשר עצמית.
 ולהציגה מערכה להפחית ניסה הוא בגין

 שעשה כמחווה או בלבד, כמס־שפתיים
 שהתכוון מבלי האמריקאים מארחיו עבור
לכך.

 אי־בהירות של מצב יצר זה כפל-לשון
 לחרדה. בדוק מירשם שהוא ואי־ידיעה,

 ישראל אזרחי יכלו המפורסם בשיר כמו
או ״כשאת :ממשלתם את השבוע לשאול

מתכוונת?״ את למה — ,כן׳ מרת
 מנוי כי נראה לחששות, בניגוד הפעם,

הסוף. עד ״כן״ לומר בגין מנחם עם וגמור
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