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)21 מעמוד (המשך
 לא הוא רשות. ממני ביקש לא הוא

לדעתי. שאל
 יהודים מביר שאני כיוון *

 בי שחשו בתוכם, ואני׳׳ רכים,
 של קיברו על קארטר של עלייתו

 טיפשית פעולה היתה זיכוטינסקי
 נדהם ואני אידיאולוגית, מםחינה

 המצרים בל שכימעט לגלות למדי
 בוטרום דשר־החוץ אתה ובאן —

אי — אחת כריעה בוטרוס־ראלי
האידיאולו להבדדים רגישים נם

הפו בתוך הקיימים הגדולים גיים
!היהודית־ישראלית. ליטיקה

זאת? אמר מי
 אותו כולם שהם אמרת הרי +

הדבר.
 הנמצאת למדינתם, הנוגע בכל כמובן,
 כולם הם באיזור. ולהתפשטותם בפלסטין,
הציוני. החלום את מגשימים

 שאחרי חושש אתה האם •
 שמצריים אחרי — הזה ההסכם
 ה־ עלולים — הסיכפוך מן פרשה

להתפש אמתלות לחפש ישראליס
נוספת? טות

 להתבצע עלולה הישראלית ההתפשטות
 הפיסית, ההתפשטות — שונות י בצורות

 מפעם מזויין וסיכסוך מילחמה באמצעות
 ההיסטוריה לכך. אחת דרך רק היא לפעם,
 את ליצור מסוגלים שהם אותנו לימדה

 האווירה, ואת ההסברים, ואת התנאים,
 הדברים את להצדיק כדי העיתונות, ואת

כ״הגנה־עצמית״. שעשו
פעו באמצעות זאת לעשות עלולים הם

 באמצעות חדירה על־ידי או פיסית, לה
 .״גבולות ״שלום״, כגון שונות סיסמות

 וכל משותפים״. ״סיפעלים או פתוחים״
 טאוצר־הפי־ לקוח עכשיו שומע שאתה מה

הזה. החדש לים  לא־ חדירה זו אין אכל +
 ה־ את מקדמת מצריים אם רצויה,
 מקדמת — כברכה ■הללו דברים
 ומיפעלים פתוחים גבולות בכוכה

יש התפשטות זו אין משותפים.
 — שהמצרים משהו אלא ראלית,

כו. רוצים — חלקם לפחות או
ש סבור אינני יודע... אתה אבל, כן,

 חולק אני בברכה. זאת מקדמים המצרים
 אישי, באופן עליך לא — כליל דעתך על

אומר. שאתה הדברים על אלא
 אילו המצרים, שכל לחלוטין בטוח אני
 היו לא לקרות, עתיד מה בדיוק הבינו

יוכיח. והעתיד לעולם. לכך מסכימים
 כשיתחיל מצפה, אתה למה •

האוטו על המשא-ומתן ברצינות
 שהוא מצפה אתה האם נומיה?
? מה או ייפסק, או חודשים, ייסחם
 הוא כולו התהליך הפלסטינים, לגבי
תוכ על כבר מבוסם הוא מוטעית. התחלה

 שתיווכח, כפי שפירושה, בגין של ניתו
ה ההרכב את לשנות ינסו שהישראלים

ו ועזה, המערבית הגדה של דמוגראפי
חד יישובים של מאסיווי מיספר להקים

 הוסכם שעליה המיסגרת כד׳ ומשום שים.
 מוטעית. התחלה היא בקאמפ-דייוויד

 מדינות ל כ על־ידי נדחית היא כך ומשום
א ערב, ל ל ל ת כ א צ ו ן י . מ ל ל כ ה
ועומאן...?ו סודאן כרכר מה •
הכלל. מן יוצא שום אין לא. לא, ,לא

 לסו־ סע נחשבות. אינן האלה המדינות
 האנשים עם דבר לרחוב. צא בעצמך. ראן

 הם האחריות. בעלי האנשים בסודאן,
 לשם סע בדיוק! הדבר אותו לך יאמרו

במו־עיניך. ותיווכח
 והאמריקאים הישראלים שאם היא דעתי

האווי מן נשכרים לצאת באמת מבקשים
מבק הישראלים ואם שנוצרה, החדשה רה

הפלסטי הבעייה את לפתור באמת שים
נית...
 וזאת מאד. מתוחכמים שהם טוענים הם

 הוגנים צודקים, שהם טוענים הם האמת.
 ובשכל-הישר. הבינלאומי בחוק ומאמינים

אחת. פשוטה הצעה רק לי יש כך, אם
 התוצאה לאור מאד, פשוטה הצעה זוהי

וה קארטר הנשיא שעשה הדברים מן
 של בחשבון הבאה ותוך החדשה, אווירה

ב קארטר הנשיא של ודיעותיו הצעותיו
האדם. זכויות עניין

 קונקרטית הצעה וזוהי — נסכים הבה
 תהת ועזה המערבית הגדה את להעמיד —

 ה־ של חסותו תחת בינלאומית, נאמנות
שנים. חמש למשך או״ם.
 אם — רישמי באופן מציע אני לא.
ריש־ באופן משהו להציע בכלל לי מותר

 פלסטין, על האו״ם נאמנות להחיל — מי
 למשך ועזה, המערבית הגדה על כלומר

שנתיים.
שה ברצינות מאמין אינך *

ש בהצעה מעונייגים ישראלים
כן? דא כזאת,

בכוונו רציניים הם אם אמרתי: כבר
 באמת־ובתמים מעוגיינים הם אם תיהם,

ה ובחוק בצדק האדם, בזכויות בשלום,
 ה־ של נאמנות בהחלת רע מה בינלאומי,

 שנתיים שכעבור ובכך פלסטין, על או״ם
? בינלאומי פיקוח תחת בחירות שם ייערכו
 אחד לכל כמו — נעניק,^פסטינים אנו

ב ״לא״ או ״כן״ לומר הזכות את — אחר
 — להוסיף לי מותר ואם למדינתם. יחס
הישרא של ביטחונם את גם נבטיח בכך
 עניין על תמיד בוכים לך, כידוע הם, לים,

ב החזקה המדינה שהם שעה ביטחונם,
 יכולים ״אנחנו אומרים והם במרחב יותר
אחד״... כל לנצח

 הם אחד מצד רואה, שאתה כפי וכך,
 את אחד, כל לנצח מסוגלים שהם אומרים

 הם שני מצד ואילו גם־יחד. הערבים כל
חל אנחנו קטנה, מדינה ״אנחנו אומרים

אותנו״... יבלעו הערבים שים,
 להוסיף, ברצוני יודע. אתה נכון, לא זה
המדי כי מציע שאני מוחשי, עניין וזהו

תכ כינונה, אחרי החדשה, הפלסטינית נה
 שתהיה — מוחלטת נייטרליות על ריז

נייטרלית. חדשה, שווייץ מעין
 גדוד; צבא לא צבא? ללא •

? כלומר
ם... מורכב שיהיה אבטחה כוח להם יהיה

שתכ כוח יהיה זה נאמר. איש, אלף 50
 גבולותיו ועל שיטתו על להשגיח ליתו
וכר.

החד פלסטין מדינת אם לאחר־מכן,
 ירדן, עם קשר לה שיהיה תרצה הזאת שה
 ואם בהם. תלוי יהיה זה בסדר, יהיה זה
 זה גם ישראל, מדינת עם בקשר ירצו הם

 ה־ עמדתם הכל, ככלות בהם. תלוי יהיה
 מוכנים שהם היא הפלסטינים של היסודית

מוס נוצרים, עם — הישראלים עם לחיות
אחת. קורת־גג תחת — ויהודים למים

אנ אינם הם רואה, שאתה כפי ובכן,
הפלסטינים! כל-כך, רעים שים

 כך, המוחשית הצעתי את מעמיד אני
ש למה ישרים, באמת הישראלים ואם

בינלאומית? נאמנות מפני יפתרו
 והצרפתים והרוסים האמריקאים וגם

 חברים, 5 — ההעברה״ ב״וועדת ישמשו
בו! ירצו שהישראלים מי כל בסדר?

* ■ ■1 י
כ אותך לשאול לי הרשה •

 רכים הערכית. הפוליטיקה עניין
 — הערביות המדינות ממנהיגי

 הבריזו — מלכים ראשי-ממשלות,
 להסכם• שנכנסו מצריים שמנהיגי

״בוג הם ישראל עם הזה השלום
בך? סכור אתה גם האם דים״.

 לא מעולם אני לא. ממושכת) (הפסקה
 כל מעליבים. בכינויים בני־אדם כיניתי

 אלה מסיבות להחלטות מגיע פוליטינאי
 להצדיק כוחו בכל ומשתדל אחרות, או

 לעיתים רק כזה, פוליטיקאי עמדותיו. את
 לכנות אבל טעה. שהוא מצהיר נדירות

פוליטי כל דרכי. אינה זאת — בכינויים
 לנסיבות בהתאם להחלטותיו מגיע קאי

 תשפוט, ההיסטוריה רק אותו. המקיפות
 אל־ והנשיא טועים הערבים כל אולי, אם,

 זאת לשפוט יובל לא איש צודק. סאדאת
ישפוט. העתיד רק עכשיו.

■ !■ ו■
זיכרו בכתיבת טרוד אתה *

 להשיג מבקש אתה מה נותיך.
, ? ככף

 ש- ביותר והכן ההוגן באופן אשתדל,
דיעוחי, את הכתב על להעלות באפשר,

 האפשר. ככל רבות מוטעות תפיסות ולתקן _
 טובתה ולמען המתאים בזמן אעשה זאת
בכלל. ההיסטוריה ולמען מצריים, של

 החלו, שלו והממשלה קארטר הנשיא
 ה־ משבר אל לגשת ,1977 שנת במהלך

 וכוללם,ודחו כללי באופן מיזרח־התיכון
 של השלבים במדיניות להמשיך נסיון כל

ה שכל משוכנע היה ואנס קיסינג׳ר.
ו בז׳נווה. נוכחים להיות חייבים צדדים
 החל אש״ף עם המגעים יצירת תהליך

כבר.
פלס מדינה מזה תצא לא עכשיו אבל
 הגיאו־פוליטי המצב אלא־אם־כן טינית,

 שהערבים או שוב, ישתנה האיזור של
 אני אבל לכך. להביאו כדי בכוח ישתמשו

 מא־ בתמיכה בינלאומיים, מאמצים מעדיף
האמריקאי. הנשיא של סיווית

2185 הזה העולם


