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במיש שיוביל בתוכן, למלא ניתן האלה

פלפטינית. מדינה של להקמתה רין
 מכרעת, ואף רבה, במידה תלוי הדבר

*להסכמים. הפלסטיני העם של ביחסו
 כל את לנצל הפלסטיני העם יחליט אם

 הוא תום, עד בהם הגלומות האפשרויות
ח תהליד ליצור יכול ר כ ו מ  להוביל ה

לאחור. לחסיגו יהיה ושאי־אפשר לייעד,
 כאן להגיד רוצה הייתי לי, תרשה יאם
הפלס במחנה רבים להרגיז העלול משהו
 עליכם השנואה הציונית, התנועה טיני.

 תודות ממטרותיה הרבה השיגה כל־כך,
לה אפשרות, כל לנצל הנדיר לכישרונה

 וליצור מצב מכל המכסימום את פיק
ב ״עובדות שלנו, בסלאנג שנקרא, מה

שטח״.
לעו דחו, בעבר הפלסטיני העם מנהיגי

 החלקיים הפיתרונות כל את זאת, מת
לא או ״הכל הכלל פי על להם, שהוצעו
 נוראיים אסונות המיטו הם בכך כלוס״•

עמם. על
 מתמיד ויכוח קיים היה בציונות גם

 שדגלו ״מכסימליסטים״, היו זה. נושא על
 דווקא לא־כלום״. או ״הכל בכלל הם אף

 עצמו, בגין זמר בגין, מר של מוריו
 של מזלה למרבה זו. אסכולה עם נמנו

 אלא ניצחו המכסימליסטים לא הציונות,
לק מוכנים שהיו אותם ה״מינימליסטים״,

עת. באותה לקבל שניתן מה עת בכל בל
מדינתנו. קמה וכך

 שפקדו המרים הנסיונות כל אחרי אולי,
 עתח מובן דורות, שלושה כמשך אותו
 ה״ציו־ הדיד את לנסות הפלסטיני העם
 להשיג שניתן מוז להשיג — הזאת נית״
 על־ הראשונה המקדמה את לקבל עתה,

 לב־ כמטרה והריבונות, העצמאות חשבון
 המדינה תקום אשר עד זה הישג פס

 עם שלום תוך וברצועה, בגדה הפלסטינית
וביטחוננו. ביטחונכם וחכטחת ישראל
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 הייתי החלטתכם, את לקכל כואכם ף
 שני גם בחשבון לקחת לכם מציע ■י■

:מכרעת חשיבות בעלי נוספים, שיקולים
א במיקרה האלטרנטיבה, מהי ל  ש
ף ההסכמים את תקבלו
 תשתפו אכן אם המצב, להיות עשוי מה

להגשמתם? פעולה
 מצריים ואכזרית. ברורה האלטרנטיבה

 החזית ישראל. עם שלום על תחתום
 לפחות הצבאי, החשבון מן תצא המצרית 1
 את לרכז תוכל ישראל רב. זמן למשך |
 והצפונית. המיזרחית בחזית כוחותיה כל [
 באחרים, תלוי פחות יהיה לא אש״ף ן

 כל־כולו תלוי אז יהיה הוא יותר. אלא
 יותר עוד יזדקק הוא בסעודיה. בסוריה,
 שהיא תמיכה ברית־המועצות, לתמיכת

חרב־פיפיות. |
 יישאר וברצועה בגדה הפלסטיני העם

 ניתן לא אם צבאי, למימשל משועבד
 המימשל־העצמי. מוסדות את לאייש יהיה

 למלך משועבד יהיה ביותר, הטוב במיקרה
 לאייש ומסוגל מוכן יהיה זה אם ירדן,

המוסדות. את
ה יינתן ישראל ת־ לממשל :מכל וגרוע

בתנו והפעם בהתנחלות, להמשיך הכשר
 המצב את במהרה לשנות כדי מוגברת, פה

הפלס העם וברצועה. בגדה הדמוגראפי
 כאשר זו, התפתחות מול יעמוד טיני

הפיגו נשק יהיה בידיו היחידי האמצעי
הזה. התהליך את לשבש יוכל שלא עים,

 המצב להיות עשוי מה :זאת ולעומת
 אם מימשל־עצמי, של שנים חמש בתום
כו מלוא את לו יעניק הפלסטיני העם

ן חותיו
 מימשל קיים יהיה שנים חמש במשך
 בעלת ממשלה־בדרך, מעין — פלסטיני

 אי־ ממשלה. של המעשיים הסממנים רוב
שנוצ אחרי זו, עובדה לבטל יהיה אפשר

 הפלסטיני. הדגל את תניף המועצה רה.
תק היא הפלסטיני. העם בשם תדבר היא
 הלאומית המנהיגות מן הנחיותיה את בל

 שהוועד כשם — אש״ף — העליונה
 קום לפני ארץ־ישראל, יהודי של הלאומי

המנהי מן הנחיותיו את קיבל מדינתנו,
 ההנהלה שלנו, העליונה הלאומית גות

היהו את ייצג הלאומי (הוועד הציונית.
 הציונית ההנהלה יואילו בילבד, בארץ דים

העולם.) יהודי כל בשם לדבר התיימרה
— מזויין פלסטיני כוח קיים יחיח בשטח

ההתנחלות חזק״. מישטרתי ״בוח אותו
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כנקו תתעקשו ואם — תיפסק הישראלית
 יתמכו לשיתוף־חפעולח, כתנאי זו, דה

 אר- וכיכללם האחרים, הגורמים כל בבס
צות־חברית.

 המימשל בין חילוקי־דיעות שיהיו טובן
 השנים חמש במהלך ישראל, ובין העצמאי

 ויכוח בכל אך בוודאי. זו. תקופה ובתום
 עוד כל עצום, בינלאומי בגיבוי תזכו כזה

 והסבירות, הצודקות זכויותיכם על תעמדו
ישראל. של בביטחונה לפגוע מבלי

הפלס המדינה תחיה שנים, חמש אחרי
 בבחינת בימעט־מוגמרת, עובדה טינית

 לאיש־ אלא תזדקק שלא בדרך״, ״מדינה
רי של החיצוניים לסממנים ו סופי רור

כפועל. בונות
 הישראלית דעת־הקהל תתרגל אז עד

ביו הטוב הפיתרון זהו כי ותבין למצב,
 רבות, שנים של הפיגועים אחרי תר.

 פחד, חשש, של עמוק מישקע כיום קיים
 בן־ ייעלם לא זה מישקע וזעם. שינאה
 שיתוף־פעולה של שנים חמש אך לילה.

 שלו. את יעשה ׳והזמן ארוכה, תקופה הן
אצלכם. וגם אצלנו, גם

ת ו ר ש פ א ת ה י ש י ל ש ה
ה עכשיו לפניכם עומדת דעתי,

:אפשרויות שלוש בין ברירה ״
מוח לא להגיד :הראשונה האפשרות

ביצועם. את ולמנוע בחסבמים לחבל לט,
 מוחלט, כן להגיד :השניה האפשרות

 פעולה ולשתף ההסכמים מאחרי להתייצב
לביצועם. כגלוי

 בעמדה להישאר : השלישית האפשרות
להנ אך להסכמים, עקרונית התנגדות של

 לשתף וברצועה בגדה נאמניכם את חות
המימשל־העצמי. באיוש פעולה
 האפשרות פי על לנהוג יכולים אתם

 לאייש ניתן כי מאמין איני הראשונה.
 רצונכם, נגד המימשל־העצמי מוסדות את

 ערך לכך שיהיה מאמין איני — כן ואם
 על דעתי מהי אמרתי כבר אך כלשהו.

הצפויות. התוצאות
 האפשרות פי על לנהוג יכולים אתם
 היטב יודע ■ואני מאד, קשה זה השניה.

 פנימית מבחינה הקשיים, יהיו אדירים מה
 אש״ף, הנהגת לפני שיעמדו וחיצונית,

זו. בדרך תלך אם
האפ את היטב לשקול לכם מציע אני
 אתכם מחייכת היא אין השלישית. שרות
 את קיבלתם בטרם עקרונות, על לוותר

 את מאפשרת היא אך המלאה. ההכרה
 כדי ההסכמים, מן היתרונות מלוא הפקת
הרי השגת ואת השלום תהליך את לקדם
הפלסטינית. בונות

 נא־ ראשי־הערים, בחירת של התקדים
וב הישראלי הכיבוש תחת מני־אש״ף,

שיבמתיים. כאן יפה — חסותו
כבי נפשיים כוחות דרושים כך לשם

 עמוקים, רגשות על התגברות — רים
 השקול והניתוח הצונן ההיגיון העדפת

והעלבון. והתיסכול הזעם פני על
 סעיד ידידי, עם האחרונה בפגישתי

 מיז- על כקורבן חייו את שהעלה חמאמי,
 בסמינר והשלום, הפלסטינית החרות בזז

 לפני חודשים שלושה בלונדון שנערך
 יכולה עוול של הרגשה :אמרתי הירצחו,

 הקורבן מן המונע קטלני, רעל להפוך
הנבו ההחלטות את להחליט היכולת את
תיקוו־העוול. את -ולהשיג נות

 סכנה חמורה הנוכחי, שבמצב לי נדמה
מאד־מאד. זו

.״ ״אם . . חרצו

 הראשון, הציוני הקונגרס חדי ^
 הרצל, תיאודור רשם בבאזל, שנערך.

 יסדתי ״בבאזל :הציונית התנועה מייסד
 שנים כמה כעבור מדינת־היהודים.״ את

 !״אגדה זו אין תרצו,׳ ״אם : ליהודים קרא
 ״בקמפ-דייוויד :ייאמר בעתיד בי ייתכן

 הפלסטינים.״ מדינת נוסדה
ה אתם, ״אם :לאמר ניתן הפעם וגם

 אגדה.״ זאת תהיה לא תרצו, פלסטינים,
הפ העם רק עצות. לתת מתיימר איני
גורלו. ועל דרכו על להחליט יכול לסטיני
 לשלום המייחלים הישראלים כל עם יחד

 שני בין ההיסטורית ולהתפייסות מלא
 החלטותיכם, אחרי אני גם אעקוב עמינו,
 הדרך את שתמצאו עמוקה תיקווה מתוך

הנכונה.
השלום, ככירכת

אכנרי. אורי
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 נישואין אדה אין
— ותשוקה אהבה של

 גישואי־נוחיות אלא
ונשמה רנש חסרי

 הרוב :מישראל דיווחו הזרים הכתבים
 בהסכמי־השלום תומך הציבור של הגדול

 סימנים אין אולם בקמפ־דייוויד. שהושגו
 את שהציף הנהדר, השיכרון התלהבות. של

 אל־סאדאת אנוור של ביקורו בעת ישראל
חזר. לא חודשים, עשרה לפני

 ממצריים: דיווחו הישראליים הכתבים
 בהם־ תומך המצרי העם של הגדול הרוב

 אנוור הנשיא חתם ,שעליהם כמי־השלום,
וחיבו נשיקות עוד אין אך אל־סאדאת.

 נתקבלו שבה העצומה, ההתלהבות קים,
 בקא- הראשונים הישראליים העיתונאים

 בירושלים, הנשיא ביקור למחרת היר,
חזרה. לא

 בשני מחוגי־שוליים חוץ קשיש. זוג
הדוג והשמאל הדתי הימין אנשי העמים,
 החדשה. במציאות העמים שני תמכו מאטי,

 מפני בחשש־מה בזהירות, זאת עשו הם אך
השני. הצד כוונות

 אהבה, בלי רגש, בלי אך הושג. השלום
נשמה. בלי

 1977 נובמבר בין הגדול ההבדל זהו
 מה- של הבדל זה אין .1978 ואוקטובר

 על עמידה של חודשים עשרה במשך בכך.
 יו״ד, של קוצו על מאבק משברים, המקח,
 שלא מאד, מעט ממשלת־ישראל השיגה

 היא אך מלכתחילה. להשיגו היה ניתן
 ההתלהבות תחליף: לו שאין דבר איבדה

העמים. שני של הספונטאנית
 בקמפ- הסכמי־המיסגרת בהשגת החל
 יהיה הסכמי־השלום, לגמר ועד דייוויד

 על להתגבר צורך יהיה קשה. התהליך
 והאהבה, ההתלהבות בכוח רבים. מיכשולים

הת בלי בנקל. זאת לעשות היה ניתן
 לאין- קשה זה יהיה אהבה, ובלי להבות
שיעור.

 אהבה של בסערה המתחתן צעיר, זוג
 בלי החדשים בחייו להתחיל יכול ותשוקה,

ויתו לזה זה יוותרו בני־לזוג שני בעיות.
 אך כלל. בכך מבלי/להרגיש רבים, רים
 של שיקולים מתוך המתחתן קשיש, זוג

 סוגה אינה שדרכו ימצא ונוחיות, כדאיות
בשושנים.

 הכל קיוו תשל״ט, של הראשון בשבוע
ה שלום. תביא הבאה שהשנה בישראל,

 מליצה היתה לא שוב שלום״ ״שנת ברכה
הת לאותה הביאה לא גם היא אך ריקה.

 לצפות היה שאפשר והלב, הרוח רוממות
בלתי-פוסקת. מילחמה שנות 30 אחרי לה
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 78-13 בר־לב קו
ת,  צלאח״אד־דין שגי
ה ם, על עוז שלי רו י

ם הי ה אלו ח ת מנ ן א י  בנ
שראל על ושלום י

 ושניות ׳בעשרות נאומים החבה ״שמעתי
 חבר־פרלמנט אמר בפרלמנט,״ ושיבתו
 היו מהם ״רבים שנה, מאתיים ׳לפני בריטי

 מאד. ׳טיובים היו מהם וכמה פטה טובים.
 בכל אך מעויינים. היו !אף מהם מעטים
 נאום אף שמעתי ולא האלה השנים עשרות

 חבר־פירלמנט של הצבעתו את ששינה אחד
!״אחד

 בן הוויכוח בתום בגין, מנחם של נאומו
 קמפ־דייוויד, הסכמי על בכנסת רשעות 17

 בחייו שנאם ׳היטיחביים אחד גדול, נאום חקה
 בנאום שינה שהוא ייתכן עתירי־הנאומים.

 השר — אחד ח״כ של הצבעתו את זה
מזה. יותר לא בוודאי אך שוסטוק. אליעזר

 משתכנע אינו הרגיל הפוליטיקאי כי
 שום־ שיבנועו. ליפי מצביע ואינו מנאומים,

 — אולי — הוא רגשני, אדם שהוא טק,
מצ הנורמלי הפוליטיקאי זה. מכלל חחיג
 כשהוא כדאיות, של שיקולים מתוך ביע
בעדו. המצביע המסויים החוג לעפר פוזל

ם. שני עי שו ביו המאלפת הדוגמה הי
 שדיבר בן־מאיר, יהודה -ח״ב היה לבך תר

המר. זבולון השד עמיתו, ׳ובישם עצמו בשם
 חוג־המצביעים במצוקה. יהיו תשניים

וקרובי גיוש־אמונים מאנשי מוחסב שלהם
ה בעד להצביע יכלו ל!א משום־כך הם.

 חישק שום להם יחיה לא גם יאך הסכמים.
 ו־ המר, מכהן -שבה הממשלה, מן לפרוש

 : שהתבקשה המסקנה השוליים. אל להידחף
מהצבעה. להימנע

 לנאומו ציפו וביציע באולם והמומחים
 ״איד מייקצועית. בסקרנות בן־מאיר של
 רעהו. את איש ישאלו ?״ מזה ייצא הוא
 גץ כה עד שחיה בן־טאייד, יסביר איד

י ההימנעות את טורף,
 היה בן־מאיר של נאומו אוכוזבו. לא הם

ב התלבט והוא ישועיית. מלאבת־ומחשבת
 בפחד, :ובסוף, גר, ושקל בר שקל ירם, קול
 של דמותו את המגולם מצויין שחקן שיל

להימנע. והחליט האמלט,
 עם אחת בליגה אינו בן־מאיר אולם

 להשיב, של:בגין תורו כשהגיע בגין. מנחם
 אותו דקר ולקלס, ללעג בן־מאיר את הפד

למסננת. דומה שהיה עד בלשונו
רי כנין ח אלין. א ט  נאום ירק היה ס

 של נאומו מילבד ■ויכוח, באותו גדול אחד
כהן. גאולה יריבתו, של זה :יעצמו בגין

 דיברה שלה, הרגילה להיסטריה ■בניגוד
 כהיגיון שנראתה בנימה שקט, בקול כהן

 אימירו־ אית -לאחת אחת צירפה !היא צרוף.
 שהוקרבו בגין, מנחם של והבטחותיו תיו
 קמפ־דייוויד. של המיזביח יעל זו אתר בזיו

לראש כהן גאולה הפכיה רגעים ׳באותם
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מתייעצים והמר בן־מאיר :הגדול הוויכוח
השוליים אל להידחף לא


