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 הכוללת הערבית המישלחת לעניין אפילו הסכמנו לה.

קארטר. של ולנוסחתו
■ ! ■ ! ■ !

 בעיית את לפתור התכוונתם כד האם •
 כחלק לוועידה באים אש״ה כשאנשי אש״ף,

ץ הכוללת הערכית המישלחת מן
 עשה, קארטר שהנשיא גם זוכר אתה ואולי בדיוק.

 אש״ף שמנהיגי בהציעו יוצא-דופן, צעד ,1977 באוגוסט
 יוכלו ממשלתו ואנשי שהוא כדי שלו, הנוסחה את יקבלו
 להתגבר היתד, זו הצעה של מטרתה אש״ף. אנשי עם לשבת

 קארטר, ממשלת עצמה מצאה שבו המפורסם, הקושי על
 בעת הישראלים עם קיסינג׳ר שעשה ההסכם מן כתוצאה

ש היינו — השני הישראלי־מצרי הסכט-הפרדת־הכוחות
 התייעצויות שייערכו לפני אש״ף עם יישבו לא האמריקאים

הישראלים. עם מוקדמות
 בחודש וכך, כך. על להתגבר צריך היה קארטר הנשיא

 הסכם לקראת הכל לדחוף מהלכיו עם בד־בבד אוגוסט,
 את לעקוף שיוכל כדי — כזאת נוסחה הציע הוא כולל,

 אנשי עם ולשבת לישראלים קיסינג׳ר של התחייבותו
רישמי. באופן בוואשינגטון אש״ף
 רק לא היסטורי. צעד באמת להיות יכול היה זה

 ופסיכולוגית מישפטית מבחינה גם אלא פוליטית, מבחינה
כל־כך. אוהב שאתה זו במילה להשתמש לי מותר אם —

 אותה אוהם שלך שהנשיא סכור אני *
מאד.
 אל פריצת־הדרך האמיתי, הצעד להיות יכול היה זה
ואש״ף. האמריקאית הממשלה צמרת שבין למחסום מעבר

 צריכה ומעצמת־על מעצמת־על, היא ארצות־הברית
כשהבעיות בייחוד יהיה, שלא מי אחד, כל עם לשבת

 חזר אפילו והוא עושה. הוא מה בדיוק ידע הוא זאת.
חודשיים. לפני כך, על

 המשותפת ההצהרה את יזם גם הוא אכל +
 יומיים וכעבור ,1977כ- האמריקאית־רופית,

 שביטלה חדשה, הצהרה להצהיר נאלץ כילכד
 המשותפת. ההצהרה של הגדול חלקה את

העבודה״ כ״מיסמך שנאמרו מהדברים רכים

 מפר הפלסטינית המדינה
 עם יתסיס לקיים
 פדרציה, - ישראל
חילונית מסה קונפדרציה,

 שנאמרו מאלה שונים היו האמריקאי־ישראלי
האמריקאית־סובייטית. המשותפת כהצהרה

 ה־ העבודה״ (ב״מיסמך דיין עם יחד אמר שהוא מה
 ההצהרה אבל דו־צדדי. עניין היה אמריקאי־ישראלי)

 על־ידי מכובדת להיות עמדה האמריקאית־רוסית המשותפת
גם־יחד. והרוסים האמריקאים

 והישראלים אמריקה שיהדות אחרי גם ,*־
? תקין? בה כאופן מחו

 אחרים כאיזורים גם ואולי כצפון־אפריקה שרי
המיזרח־התיכון. של

 הקמתם כתוספת החמישי, הצי על־ידי •
אמריקאיים. כוחות־התערבות של

 חשוכ צכאי מרכיב שקיים סכור אתה האם
ץ זה מצרי־ישראלי כהסכם
ליש הנוגע ככל יוצאת־דופן) ממושכת הפסקה (אחרי

 מאד. גבוה מחיר שילמו שהאמריקאים סבור אני ראל״
בהם. יתנקם שזה כיוון בעתיד, יוכח עוד וזה (הפסקה).

)מדוע ? כיצד •
 השגת הוא שלום להביא באמת שיכול היחידי הדבר

באיזור. העיקריות המדינות בין מסויים איזון
 הדטאנט מעצמות־העלז ברמת אפילו הדטאנט, מהו

 יכולתן — כ״יתר־הרג״ היטב שידוע מה של תולדה הוא
 וכמה כמה זו את זו להשמיד מעצמות־העל שתי של

פעמים.
 חלשה ממעצמות־העל שאחת לרגע, לעצמנו, נתאר אם

 חוסר־איזון תהיה התוצאה יותר, הרבה חזקה והאחרת מאד
 לפני תעמוד החזקד־יוחר מעצמת־העל התחומים. בכל

 כדי עד לעשות, שברצונה מה כל לעשות גדול פיתוי
 מעצמת־העל נגד תוקפניות פעולות עריכת או תקיפה

החלשה־יותר. האחרת,
כיצד? האיזורי. במישור גם להיאמר יכול הדבר אותו

 — צבאית מבחינה — לבדה שמצריים תבין ישראל אם
 למצריים ישראל בין מזויין סיכסוך ושבכל חלשה, אינה

אוטו באופן יפה״ ״תנהג היא לישראל, גדול נזק ייגרם
 על שתכריז לפני פעמים מאה תחשוב גם והיא מטי.

 או כלשהו, פרובוקאטיווי צעד שתבצע לפני או מילחמה,
בכוח. בשימוש תאיים אפילו

את תסיט שישראל היא זה מכל הישירה התוצאה

ז׳בוטינסקי תמונת לייד וקארטר בגין 1975 קיסינג׳ר, עם פאהמי
מוטעית...״ התחלה הוא כולו התהליך בגין. .של התוכנית על■ מבוססת ״האוטונומיה

 זכויות- ושלום, מילחמה של שאלות הן הפרק על העומדות
וצדק. אנוש

 באחרונה התייחס עצמו קארטר שהנשיא מאד שמח ואני
 בין המתווך הייתי אני־עצמי .1977 מאוגוסט זו ליוזמתו

אש״ף. ראשי לבין :האמריקאים
■ ! 1■ >

 אש״ף תהליך. של התחלה היה למעשה שקרה מה
אחרת, נוסחה הציעו והאמריקאים אחרת, נוסחה הציע

 שהמדינה מציע ׳אני
 החדשה הפלסטינית

שוו״ז נגעיו תהיה

על באמצעותי, התחיל המשא־והמתן תהליך וכך, שנייה.
מכריע. צעד היה זה שונות. נוסחות פי

מצלי היינו ואילו הדבר? פירוש מה מבין אתה האם
 כלשהי! נוסחה עם להצליח, עמדנו באמת ואנחנו חים?
 — והמישפטית הפוליטית המשמעות את מבין אתה האם

האמרי של בצוותא ישיבה של — הפסיכולוגית אפילו
אש״ף? עם קאים
 יכול היה שקארטר סכור כאמת אתה *

 מדיניות■ של עוכדות־החיים לאור ככך, להצליח
ץ. האמריקאית הפנים

שיעשה ממנו ביקשתי אני לא !ו ד י צ מ באה היוזמה

 ראיתי שאני-עצמי מפני לחלוטין. בכך בטוח הייתי
 זה לרגע עד זה. רק ולא לאחר-מכן. קארטר הנשיא את

 בצורה האומרת, מוחשית הצהרה כל שמעתי לא ממש
 אל־סאדאת הנשיא של ביקורו אחרי אפילו — אחרת או זו

 עם שהסכימו ממה בהם חזרו שהאמריקאים — בירושלים
 של צורה רק הן הצהרות וככל־זאת, •הרוסים.

 ופעולותיה אחרת. צורה הן פעולות — מדיניות
 — תואמות אינן ארצות־הכרית ממשלת של
 המוצהרות תוכניותיה את — לעין הנראה לפי
.197 7 כ־ כרית ארצותיה ממשלת של

 יגיעו אם דבר. של בסופו שיקום מה זה לדעתי, אבל,
 הצהרה במיסגרת יהיה הוא כולל, הסכם לידי אי-פעם

 שנים, עשר שנים, חמש בהחלט. מדהים וזה פיה. ועל זו
יודע. מי

 היסטורי הישג זו כהצהרה רואה ואתה •
ז והרוסים לכין האמריקאים כין

 חלקים עם מסכים אינני אולי כן. כלל-עולמית, מבחינה
 צד רק אני מעצמת־על. איני אני אבל בה, מסויימים
 שונה חזוננו־שלנו השפה. אותה מדברים אינני מעוניין.
 שונים. שלנו האינטרסים מעצמת־על. של מזה לחלוטין

 שונה. בעקרונות דבקותנו שונות. שלנו המחוייבויות
ממעצמות־על. לחלוטין שונות הקטנות המדינת

 ההסכם אל ההיסטוריה מן נחזור הכה •
 על אותך אשאל וישראל. מצריים כין שנחתם
מעצמות־העל. של האינטרסים אודות
מצ לגבי הן גדול צכאי מרכיב כהסכם יש
 שהאמריקאים גם נאמר ישראל. לגבי הן ריים

 שלהם הצבאי הפוטנציאל את לחזק מתכננים
אופנים: כשלושה כמיזרחיהתיכון

אפ כזרוע ישראל, של חיזוקה על-ידי •
המערבית. הצבאית העוצמה של שרית

אס■ בשוטר מצריים, של חיזוקה על-ידי •

 ואמצעים דרכים אל בכוח, המוטעה השימוש מן מאמציה
שלום. להשיג כדי — שלום של

1■ 1■ ■
 תהיה מצריים אם למצריים. גם מתייחם הדבר אותו

 במצב תימצא היא צבאית, מבחינה חולשה, של בעמדה
 תוצאה כל תנאי־השלום. על משא-ומתן כשתנהל גם קשה,

 שבו במצב המתנהל למצריים, ישראל בין משא־ומתן של
הזאת, החולשה את תשקף ישראל, לטובת הם התנאים

י י
 סייס* עצמי אני

 מאים י תאמו המתווך!בין
אש״ו ואשי וביו

 משא־ תנהל מצריים אחרות, במילים הגדול. הפער את
 הקלפים כזה, במיקרה חופשי. באופן לא לחץ, תחת ומתן
ב תוכל היא הישראלים. בידי מצויים כולם י ת כ ה  את ל

 כך משום הפלסטינים. בעניין משא־ומתן בכל רצונה
 מיסמך יתקבל ממנו שכתוצאה יוצא-דופן, מצב יהיה זה

 — ישראל — הצדים אחד לטובת מוחלט באופן שיהיה
האחר. הצד לרעת מוחלט וכימעט

 שלום להיות יוכל לא שיושג שהשלום דבר, של פירושו
 ישתנה, וכשהמצב תתחזק כאשר עצמה, מצריים בר־קיימא.

 לחץ. תחת זאת לקבל אולצתי אני ״לא, ותאמר תקום
זאת!״ לשנות יש
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