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:׳זה במדור פור ■
 אחרי שבדעות במה ,1973 ■בדצמבר

 כדי לז׳ניבה טסתי יום־הכיפורים, מילחמת
 וכחבר־ כעיתונאי ועידת־השלום את לסקר
כנסת.

 גם נמצאו שבו במטוס לטוס לי נזדמן
 קבוצת — הפרופסורים״ ״קומנדו ׳חברי

 מישרד־החוץ עיל-ידי ׳שהוזמנו המיזרחניס
 במש׳א־ומתן. הישראלית ׳למיושלחת ״לייעץ״

הסתוב והם לעצתם, שאל לא שאיש (;מובן
 כדוחות־ היכל־סאומות במיסדרונות בו

 לציריך מתל-אביב הטיסה בעת רפאים.)
״מיקצועית״. שיחה התפתחה
 המחנה איש הפרופסורים, אחד
למלכודת. נכנסים טען, הניצי
 אותנו, הזהיר שיתרחש,״ מה ״הנה
 ירלן מצריים, עם למשא־ומתן נבוא ״אנחנו
 דבר של ■ובסופו עלינו, ילחצו וסוריה.

 החזרת את ■■שיכלול הסכם לידי עימם נגיע
 למצריים, סיני — שכבשנו השטחים בל

לירדן. והרצועה הגדה לסוריה, הגולן
ל מוכנים נהיה ואנחנו ייגמר, ״בושזה

רגע יגידו: הם חוזה־השלום, חתימת
 סדר־היום. על עניין עוד יש רבותי. אחד,

 לא הפלסטינית. בפעייה עדיין טיפלנו לא
זו. בעייה גם שתיפתר מבלי לחתום נופל

 כל על ויתרנו כבר זה שבשלב ״מאחר
 יתחיל ,1967 לגבולות ושמעבר השטחים
פלי החזרת ועל 1947 גבולות על הוויכוח

 דד שיטת לפי עלינו יעבדו .1948 טי
סאלאמי.״

 עניתי. לגמרי,״ צודק שאתה ״יתכן
למלכודת. באמת נכנסים שאנחנו ״יתכן

 — נכון הוא שלך התסריט אם ״אבל
 נובע מה — ■נכון שהוא ׳בהחלט ויתכן
ל שעלינו ההגיונית המסקנה מהי מכד?
ממנו? הסיק

המל ■את לפרק :היא ״המסקנה
פיה. על הקערה את להפוך כודת.

ה המישלחת בראש עמדתי ״אילו
 בהודעה נאומי את יפותח הייתי ישראלית,

יש כן אם אלא בדיון, כלל נתחיל ׳שלא
אש״ף. נציגי בו תתפו

ו ירדן מצריים, לנציגי מודיע ״הייתי
 כל עם רבותי, :הסורים) באו (אילו סוריה
 בינינו, ועומדות התלויות לבעיות הכבוד
 היא הפלסטינית הפעייה בי ■לכולנו ברור

הס״כסוך. לב
 אחת מילה אך להגיד מוכן ״איני

כי יושג אשר עד והגולן, סיני על
ה הפעייה פיתרון על הסכם נינו

 על שיתקבל פיתרון פלסטינית,
הצדדים. כל דעת

 המוסבד הנצי׳גים את הנה הבי,או ״אניא,
 מכירים שאתם הפלסטיני, העם של ״כים

 היפיתרון את השולחן יעל יניחו־נא ,בהם.
 הצעו־ את ■נציע אנחנו :בו. חפצים •שהם
 על הסכם יושג אם משא־ומתן. ננהל חיינו.

 ולא והגולן. סיני ענייני על גם ׳נדבר כך,
להמשיך.״ טעם אין —

הפרו שבחבורת הארי סיבם
 אכל הגיוני, שזה ״יתכן : פסורים

הישרא כמציאות אפשרי זה אין
 מאיר) גולדה (של הממשלה לית.

זה.״ את יקבלו לא ודעת־הקהל
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•  זה, סיפור על לחזור לעצמי רשיתי ך
 שמתרחש מה על אור משליך הוא כי 1 י

אלה. בימים
 את למצריים להחזיר הסכימה הממשלה

 האחרון. המילימטר עד סיני, חצי־האי כל
לכי מצריים הסכמית את השיגה הממשלה

ה המדינות. שתי בין מלא שליום נון
 מן מתחמקת היא ׳שבכך חשבה ממשלה
הפלסטינית. הבעייה את ׳לפתור הצורך
 שהם מטשלת־בגין לחברי נדמה היה

גאוני. טכסיס לבצע הצליחו
למל נכנסו שהם הכינו לא הם
לעצמם. טמנו שהם כודת

 הישראלי- ההסכם דיין, משה לדברי
בבו מחר עליו ל׳חתום אפשר מוכן. מצרי

 שהמצרים מפני ומתעכב, הוא אולם קר.
 השיל־ להקמת לוח־זמנים לקבוע תובעים

 שילטודיעצמי וברצועה. בגדה טון־העצמי
 פיתרון לקראית ■שלב־מעבר אלא אינו זה

מראש. הוגדר שלא
 ל־ להסכים רוצה אינה ממשלת־ישראל

 מה בצדק: שואלת, הוא בזה. לוודזמנים
 בלוח־ לעמוד אפשרי יהיה לא יאם יקרה

 אם למשל, ייקרה׳ מה המוסכם? הזמנים
 ה־ -מוסדות סמכויות על הסכם יושג לא

 או ההתנחלויות, על או ■שילטון־העצמי,
 ש־ המצרים יגידו אז הרי ירושלים? על

לקיימו. יסרבו והם עימם, החוזה את הפרנו
 הם וגם המצרים, טוענים ■זיא׳ת לעומת

 מניין ללוח־זמנים, תתחייבו לא אם :בצדק
 ? השילטון־העצמי את !תקימו שביכלל לנו
 בלי המשא־והמתן את למזמז תוכלו הרי
 יוכל לא •ערבי ששום דרישות להציג סוף,

ההתנחלות), המשך (כגון להן להסכים

מסול פירושים אלף ,סעיף לבל למצוא
.242 החלטה לגבי שעשיתם כפי פים,

 על מפורט הסבם כלי : המסקנה
 שהושג הסכם בל הפלסטיני, העניין

 כר■ על עומד מצריים עם יושג אז
עי־תרנגולת.
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 תימצא דבר של בסוסו כי להניח ש ן■)
 חצי- ש׳תהווה מעורפלת, נוסחת־פשרה

 פרם־נובל חתני שני לחצי־בעייה. פיתרון
לפר להודיע לעצמם להרשות יוכלו לא

 ושהם טעות, היה שהכל הנורווגי למנט
הפרם. על ׳מוותרים
מה? יאז נניח.

 תיש־ תוך תיסוג, ישראל הסכם. ייחתם
 שגרירות ותקום סיני מחצי חודשים, עד.

בתל־אביב. הירקון ברחוב מצרית
 לא הפלסטינית הכעייה אם אכל

במאו או כמוקדם תתרחש תיפתר,
התפוצצות. חר

ו בגדה מרי יהיה יילחמו. הפלסטינים
 ייוסיף אל־יקודס ושל הקדוש השם ברצועה.
 רבאט. עד ממיכה ערביים ׳לבבות להפעים

 בעזרת — שתוכל מיזרחית, חזית תקום
בינלאומי. לסיבוך לגרום — הסובייטים

 לאורך מנגד לעמוד מצריים תיופל האם
 ימשיך הערבי העולם ביל כאשר ימיים,

 מצרייה תוכל האם בישראל? במיליחמתו
 ומעשית, ׳נפשית מבחינה מעמד, להחזיק
הערבי? בעולם לחלוטין מבודדת כשהיא

ישראל? ובין
 יובל קטן״, ״שלום נפרד, שלום
שנ אולי זמן־מה. מעמד להחזיק

 כמוקדם שנים. המיט אולי תיים,
להתמוטט. מוכרח הוא כמאוחד או

מצ בין האחרונים בשבועות שיקרה מה
שוא הצדדים •ששני בשעה וישראל, ריים
 בינינו, להסכם להגיע ובתמים באמת פים

 את מזמן עברו כבר הצדדים ששני ואתרי
 — לחזור אפשר עוד שממנה הנקודה

לבאות. אות הוא
והר הגדה לבעיית פיתרון כלי
 ״שלום בולל, שלום כלי צועה,
 הישראלי-מצרי השלום גם גדול״,

ופגיע. רופך
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ו׳לרצועה? לגדה הפיתרון הו
 שלושה שיש השבוע אמר פרם שימעון 1■

בכוח מאמין (פרס אפשריים. פיתרוינות

 פרויד היגמונד ,3 המיספר של המאגי
 דבר לכל שאמר. !מה כך יעל יאמר כבר

 הפעם, אבל פיתרונות. שלושה אצלו יש
צודק.) הוא במיקרה,  להמשיך הוא הראשון הפיתרון
 לנצח צה״ל, כידוני על שם ולשכת
 ה־ את שם לקיים בלומר, נצחים.
לצמיתות. הצבאי מימשל
 בממשלה מטורפים מקומץ ושחת ׳נדמה
 שהדיבר מאמין איש עוד אין לה׳ ומחוצה
 משנה יותר יקשה נעשה הדביר אפשרי.
 די־ יתמוטט ,במאוחר או ובמוקדם לשנה,

 תחת וברצועה בגדה הישראלי שיילטון
והטרור. המרי המילחמה, המעצמות, לחץ

 להשחית טעם אין ,1978 בפוך
 זאת מכין שאינו מי מלים. בך על

 אפשר לעולם. זאת יבין לא עתה,
הרשימה. מן זה ״פיתרוך למחוק
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 ששימעון יזה הוא השני פיתרון

 המסורתי הקו זהו עליו. ממליץ פרם 1 1
מאיר. גולדה מיפליגת של

 את להפוך הוא פרס, ליפי הפיתרון,
 ולמסור ישראל, מטעם לשוטר חוסיין המלך

 מהם, חלק (או האלה השטחים את לו
אש״ף. חיסול לשם טריטוריאלית״) כ״פשרה

 אינו מלכותו שהוד היא הצרה
עצ על לקבל להיטות שום מראה

שו של המכובד התפקיד את מו
ישראלי. טר

 לקבל המלך מצד מעשה־טירוף זה יהיה
 ששני ארץ על לשלוט ישוב עצמו על

 וזאת פלסטינים, יהיו מתושביה שלושים
ה במנהיגות לחיים־ולמוות !מילחמה •תוך

 אל- והמלך הפלסטיני. העם של מוכרת
מטורף. מלהיות מאד־מאד רחוק חוסיין

 אז .1967 י׳וני עד זאת עשה הוא נכון,
הכידו ועל שוטריו של הפגיונות על ישב
 ישראל שממשלת (אחרי צה״ל של נים

 אם לגדה שתפלוש חד־משמעית הודיעה
 הרבה זרמיו מאז אך המלך.) מיישטר יופל
 תנוזעת-ההתנג- והתגבשה קמה בירדן. מים
 לאומית מנהיגות קמה הפלסטינית. דות

 ארבע־חמישיזת על־ידי רק מוכרת שאינה
 על־ידי גם אלא וחאו״ם, ממדיינות־העולם

הם. באשר הפלסטיני העם המוני
 מתפתה המלך היה אילו גם אך

 זה היה האם — בזאת להרפתקה
? לנו בדאי
 כזאת, עיסקה שאחרי ספק בימעט אין
 הפלסטיניים. נתיניו על־ידי המלך יופל
ישתל ישנים עשר או חמש או ישנה אחרי

 שימשני-עברי- המדיינה על והפלסטינים טו
 פלסטינית מדינה מול נעמוד אז הירדן,

 ו־ עיראק, יגבול עד מטול־בדם שתשתרע
 דר לכל — •בצדק — תתכחש ■שממשלתה

 בלי זר, מלך על־ידי שנחתמו הסכומים
עצמו. הפלסטיני העם של השתתפותו

 אווילי, הוא הזה ״הפיתרוך בל
הבלח. עליו ואבד

בצר לשילטון הבורבונים חזרו כאשר
 עליהם נאמד נפוליון, נפילת אחרי פת,

 כלום.״ למדו ולא כלום שכחו לא ש״הם
 אי- מיפלגת־העבודה תחזור שאם חוששני

 עליה ייאמר בגין, אחרי לשילטון, פעם
הדבר. אותו

1■ ■! ■!  של לאמיתו השלישי. רץ פית ה ותר ך
היחידי. המעשי הפיתרון זהו דבר, ■

 שה״איוטונוט־ אמר פרם שימעון
פלסטי למדינה כהכרח תכיא יה״
צודק. בכך גם אש״ף. כהנהגת נית,

פלסטי מדינה מין איזו היא: השאלה
רוחה? תהיה מה נית?
רו האחרונים בימים נושבות הגדה מן
 סיסמות הושמעו בכינוסים שרב. של חות

״האימ על שחוקות !מליציות קיצוניות,
 ליפו לחזור תביעות והציונות״, פריאליזם

החזרת־פליטים). של בהקשר כי (אם
 אש״ף לחסידי זו קשיחות יבאה מניין

 מזו ׳קיצונית בלשון עתה המדברים יגדה,
בביירות? המנהיגים של  ממשלת־ישראל של החלטתה

ב אש״ך של השתתפות כל למנוע
 השלום, לקראת המדיניים מהלכים
ש אפשרות בל ובל מכל ולפסול
 את דוחקת פלסטינית, מדינה תקום

קיצו לעמדות הפלסטיני המחנה
ויותר. יותר ניות

 מתוך נעשה הדבר אם לדעת קשה
 זה חיוסר־מחשבה. מתוך או תחילה כוונה

התוצאה. רק חשובה חשוב. לא
במצב, שינוי יחול לא אם :התוצאה וזו

 ולא ׳וברצועה, בגדיה פיתרון יהיה לא
בולל. שליום יהיה

 עם השלום כזה, פיתרון ובהעדר
מאד. חולה כתינוק יוולד מצריים
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׳ממשלית של שבעימדתה הגיחוך ל ^
 לאסור בהחלטה השבוע התגלה בגין ■•

בגדה. פוליטיים בנסים
ל שילטון־עצמי להעניק הציעה ישראל

 מן להימנע בדי והרצועה, הגדה תושבי
 ברוד עתה אש״ף. עם לשאת־ולתת הצורך

תוש ושל ?) 990/0 ז 9070( העצום הרוב כי
 פי על ופועלים באש״ף תומכים אלה בים

 עליהם אוסרת !מכך כתוצאה הוראותיו.
ולהתבטא. להתכנס ישראל

 מעגל ך אכסורד !פאראדובס
ץ קסמים

 לתושבים אם אוטונומיה׳ תקום איך
ל לתושבים יינתן ואיך להתבטא? אסור

מייצגם? שאש״ף הוא הביטוי אם התבטא,
 קצה רק היא זו קטנה הסתבכות

טו שממשלת-ישראל המלכודת,
 לתוכה תיכנס בטרם לעצמה. מנת

 את שתשנה מוטב רגליה, כשתי
ותת כעובדות-החיים תביר הכיוון,

כקרניו. השור את פוס

ס! על לעלות למה ואשתו: חוסיין סו ה
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