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מחדש. יתחיל העניין וכל ״לא״, אז יאמרו הישראלים

 מאסיווי שלחץ או נוסף, מזויין סיכסוך שיפרוץ או אז,
 המצריות לתביעות להסכים ישראל את ישכנע כלשהו

 מחוסר- כתוצאה שנעשו המחדלים את לתקן כדי החדשות,
בעוצמה. האיזון

 למצריים נותנים שהאמריקאים הצבאי הסיוע למעשה,
לישראל. מעניקים שהם מזה בהרבה פחות

אני לעזאזל, מה, לשם היאף־צ. עיסקת את למשל, קח,

הנול שוס אין
 - והדנוד מבס המודה, בין

בלבד סמנטי עניין זה

 האמריקאים עכשיו !הכלח עליו אבד י 5האף־ את צריך
 מצריים אבל לסודאן. או לאתיופיה או לתימן אותם נותנים

 היו סלאסי להיילה !אתיופיה או ודאן6 או תימן אינה
 הם ועכשיו שנים! 10 לפני 5אף־ היו לישראלים !5אף־

 ביותר והחזקה הגדולה המדינה למצריים, לי, נותנים
 את נותנים הם ולישראלים !5אף־ מטוסי הערבי, בעולם

 האמריקאי. באוצר־הנשק ביותר המתוחכמים המטוסים
תכתיב זהו !אמריקאי סיוע לא זה !לעג־לרש ממש זה הרי

 אכל זה-עתה, שאמרת הדכריס מן אודי תמעת
 האם נייטרלי. כנוסח אותה, אשאל ככל־זאת

 סכירה תיקווה כלשהי, אפשרות רואה אתה
 יוכל האוטונומיה על שהמשא־והמתן כלשהי,
ה לכעייה פיתרון של כלשהי לצורה להוכיל

ץ פלסטינית
 לבעייה ״פיתרון אומר כשאתה כוונתך, למה תלוי

הפלסטינית״.
כ... פל על-ידי שייחשב פיתרון •

חמ במילים ומשתמש סחור־סחור הולך אתה עכשיו
שהאו סבור אני אם לשאול רצונך !לעניין דבר קניות.

כן? לא פלסטינית, למדינה תוביל טונומיה
רואה. שאתה היחידי הפיתרון זהו אם •

 במיזרח־התיכון, בר־קיימא שלום כל רואה איני כן.
 החזרת- בסיס על הפלסטינית הבעייה תיפתר אלא־אם־כן

 גבולות בעלת מולדת בצורת הפלסטיני, לעם שלמה זכויות
מוגדרים.

 מדינתם. את לפלסטינים להחזיר יש :אחרות במילים
במרחב. שלום יהיה לא פלסטינית, מדינה הקמת ללא

 לכך כלל אתנגד לא פלסטין, מדינת שתוקם אחרי
 כלשהם יחסים לקיים תחליט זו חדשה פלסטינית שמדינה

 קונפדרציה, פדרציה, — בהם תלוי יהיה זה ישראל. עם
 — חילונית מדינה במיסגרת להתאחד יחליטו אם ואפילו

 לקיים יחליטו הם אם התנגדות. לי אין בהם. תלוי זה
. בהם. תלוי זה גם — ירדן עם פוליטי קשר

 יהיה לא — בבהירות זה את זה נבין הבה — אבל
 בסיס על הפלסטינית הבעייה תיפתר אלא-אס-כן שלום,

טועה. שאני ייתכן דעתי. זאת פלסטינית. מדינה של
 שונה לפיתרון רומזים הישראלים אכל •

 אינם שוחחתי שאיתם רכים ומצרים כמיקצת,
כיותר. לו מתנגדים

 רעש מקימים הרוחות, לכל למה, :למשל לומר, קל
פלסטי תושביה מרבית ירדן. מדינת קיימת הרי שכזה?

בירדן. הפלסטינית המדינה את שיקימו נים.
כייטראל. כמייוחד כך. טוענים אכן רכים •

דבר, של שפירושו מפני ראשית, ? ומדוע בישראל. כן,
שמבחי מפני ושנית, ירדן. מדינת על מיתקפה אוטומטית,

זכו על כך יוותרו והפלסטינים הערבים — ישראל נת
עצמה. בפלסטין יותיהם
של הפלסטיניזציה תוצאת :יותר עוד שחשוב ומה
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מדינה מעמת ולא

 לה״יה לא נלסטיניח
במרחב ׳שלום

 משום ועזה. המערבית הגדה של ישראליזציה תהיה ירדן
 אינו הוא אבל הזה, הרעיון את הישראלים מעודדים כך

הפיתרון.
 בדבר לך שאמרתי מה על גמורה, ברצינות חשוב־נא,

 המערבית הגדה של והישראליזציה ירדן של הפלסטיניזציה
 שאחדים ומה לעשות, מנסה שבגין מה בדיוק זה ועזה.

לעשות. מנסים האמריקאיים מהאיסטרטגים
ז מדוע •

גיזה שד הפיראמידות ליד כגין
הס שלהם. התנ״ך להם ישהישראלים. בין הבדל שיש מאמין ״אינני

האוטונומיו עד כמשא־ומתן והליד כורג
בכוח...״ אותו ליישם מנסים

 או שהוא כפי הצבאי כוחה על לשמור כדי למצריים,
לאחור! שנים 10 אותה להחזיר

 האם חדש, נשיא למצריים יהיה אם •
 שאיפי למדיניות לחזור האופציה כידה תהיה
 מברית־המו- פוליטי וסיוע נשק לקכל דה שרה
? עצות
 מצריים של חדש נשיא או אל־סאדאת, הנשיא אם
 אל־סאדאת, של מדיניותו בעיקבות י— יילד אם — שיילל
 עליו שיהיה ספק אין גיוון, של מדיניות במעשה יישם

 ברית־המועצות יוכל. רק אם מברית־המועצות, נשק להשיג
 זה, בהקשר גיוון, לנשק. הגדולים המקורות אחד היא
 באיכות — צריך שאתה מה כל משיג שאתה פירושו אין

 — ביותר הנוח ובמחיר המתאים בזמן ביותר, המשובחת
 המטוסים את לקנות יוצא אתה בעולם. אפשרי מקום בכל

 שאינם אלה — מטרותיך את ההולמים ביותר הטובים
 הגדולה במהירות לך יספקו שאותם — אוייבך ברשות
 הנוחים יהיו והמחירים העיסקה שתנאי לכך ודואג ביותר,
מבחינתך. ביותר
 ל״ נשק לספק ישובו לא לעולם .הרוסים •

? עבורו ישלם ומי אל־סאדאת.
או לאל־סאדאת נשק יתנו הרוסים אם שאלת לא

 שאלת אישים. על מדברים איננו אחר. מוגדר למישהו
 אל־סאדאת אחרי לדעתך, ,האם, — פשוטה שאלה אותי

היתה ותשובתי מברית־המועצות׳. נשק מצריים תקבל
 הכריז שעליה — הגיוון שמדיניות אמרתי בהחלט. ברורה
 זאת הבנתי אם פירושה, — עצמו אל־סאדאת הנשיא

 הנחוץ ביותר הטוב הנשק את מחפשת שמצריים נכון,
 על מכריז שהוא אמר לא הוא בעולם. מקום בכל לה,

 אמר לא הוא מאמריקה. או מצרפת לקנות כדי רק גיוון
מהדוסים.״ לא רק אחד, מכל ״אקנה

י ו ■ ו ! ■
מש־ מייד שאשאל לשאלה תשובתך •

 אילו כרכת־עמון, חוסיין המלך שלט אילולא
פולי מכהינה — למעשה נשלטת ירדן היתה

 הייטראלים היו כי־אז הפלסטינים, כידי — טית
 1922ב״ פלסטין של שחלוקתה לטעון יכולים
הפלס ושבידי וקיימת, שרירה הבריטים על-ידי
 — פלסטין שד שלוש־רכעים עתה מצויים טינים
 היהודים ושבידי — הירדן של המיזרחית הגדה
לירדן. ממערב שהוא מה כל — אחד רכע מצוי

 שהגצויס חסו אינני
 את בבונה מקדמים
הישראולית. החדירה

יוניה. העתיד1
———6*
 אין האם פלסטינית. מדינה שקיימת כקיצור,

ץ אפשרי פיתרון זה
 לכתוב יכולים — ואני אתה — שנינו רואה? אתה

 השונים הכישלונות על השונים, הפיתרונות אודות על ספר
לאנציק אוטומטי באופן ניכנס ואז השונות. והפרשנויות

המרחב. של מאד, המוזרה העצומה, לופדיה
ל — במיזרח־התיכון כאן, בעייה לכל כ — בעייה ל

 נצליח לא לעולם כך, נמשיך אם משלה. ענקי מילון יש
פיתרון. למצוא

 זכויותיו שהיא — הבעייה את לפתור ניסיון שזוזו מפני
היש את לרצות כדי רק אחר. עם חשבון על — עם של

ראלים.
 דברים שד דוגמות מלאה ההיסטוריה *

 אכל ״צודק״, יהיה לא זה אולי שקרו. כאלה
פיתרון. יהיה ככל־זאת זה

 איתך בו להמשיך אוכל מחשבתי, תרגיל זהו אם
 בגין שמר :מהם יחד נוספים. רבים דברים על ולהרחיבו

 ולצרפת ולגרמניה לפולין לחזור יכולים ועמיתיו, עצמו,
 לחפש מההתחלה להתחיל יכולים שהם או ולאנגליה.

 או ללוב אפילו או למדגסקאר וללכת חדשה, מדינה להם
 תרגיל — מחשבתי בתרגיל רוצה אתה אם לאוגנדה.

 לפרק ולנסות מההתחלה, להתחיל תוכל — מאד נחמד
הציוני. הרעיון את
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 הציוני הרעיון על אותך לשאול לי הרשה •

 שהסכם■ סכור אתה האם הציונית. והפוליטיקה
 הפוליטי כוחם את רכה כמידה חיזק השלום

 האגה האם ץ הציונות כתוך הדיכוד־כגין שד
הציונות... של הימני

 האנשים כל בין כלשהו הבדל שקיים מאמין אינני
 מנסים הם הישנה. הברית שלהם, התנ״ך להם יש האלה.
 העולם. ברחבי בהשפעה, או בכוח בשלבים, אותה ליישם

 שמצריים, לכך להביא 'בחייהם, לראשונה הצליחו, הם
 ובמייוחד — מסכימות אירופה ומדינות ארצות־הברית

שלנו. במרחב ישראלית מדינה שתתקיים — מצריים
 העבודה, כין הכדל רואה אינך אכל •

הליכוד... מפ״ם,
לי. האמן בלבד, סמנטי עניין זה הבדל. שום אין
 שהנשיא לך איכפת היה לא כך, אם #

ץ ז׳כוטינסקי שד קיכרו על עלה קארטר
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