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מצרי אזרח בעיני ה

 התפרסם מקאהיר, תוופיק ממדוח ד״ר סל מאמרו
 ״אל־אחבאר״, הקאהירי ביומון 1980 בינואר 16ב־

 זוהי הזה״. ״העולם של ״פורום״ למדור המקביל במדור
למצ ישראל בין הנורמליזציה שנושא הראשונה הפעם
 על־ידי העיתונות, דפי מעל פומבי, באורח נדון ריים

רשמיים. בתפקידים מכהנים שאינם מצריים אזרחים
המאמר. של המלא תירגומו להלן

 עתידה וישראל מצריים בין הנורמליזציה :עובדה
 של המלאה הנסיגה של הראשון השלב אחרי להיפתח

.1980 בינואר 25ב״ מסיני, ישראל
 והכרזת המילחמות שאחרי טבעי, אן זה יחיה

בזכו בחכרה שיסודם טבעיים קשרים יכונו חשלום
 את השלום. בתהליך ובשיתופם בריבונותם העמים, יות

 למצוא אפשר השלום על לשמירה היחיד הבריא היסוד
 שבו בעולם חופשיים, עמים בין שיתוף־פעולה ביצירת

וביטחון. רווחה מאושר, נהנים הבל
 מציאותי כורח חינה המילחמות אחרי הנורמליזציה

את העסיקו שחמילחמות מפני העמים, רווחת להשגת

 שחס של למען'חסי□ •
 ״ם, המדע ־ חתתומיס בסל

והנלכדים החוסת״ס הסכנ״ם,
 שבהם ימים באותם המנהיגים ואת הפשוט האזרח

 כלבלי־ בפיתוח ולעסוק למעשה, להתפנות עליהם היה
ושבי אינפלציה של עיות1 ממילא המלא בעולם חברתי

 שהסתיימה לאחר בעיקר ודחוף הכרחי עניין זהו תות.
 לאחר הצבאית, והתוקפנות הפוליטית הבדידות תקופת

 איש לוותר האו״ט, במגילת התחייבו, העמים שכל
טובח. ובשכנות בשלום יחד ולחיות לרעהו

ל החברתית והרווחה הפוליטית היציבות השגת
 אותה של הטבעית התוצאה אולי היא הפשוט אזרח

 המדעיים, — התחומים בכל שלום של יחסים על שמירה
 העובדה מן המושפעת והכלכליים, התרבותיים הטכניים,
 מנהיגיו את והמדרבן השואף הוא הפשוט שהאזרח

בארצו. החיים רמת את לשפר
ה המגעים מוקד למעשה הינם כלכליים קשרים

 בעיקבות שתבוא חמייוחדת התועלת בגלל טבעיים,
 ב- ;והמכס התיירות המיסחר, על הסייגים ביטול

 מידע להעברת הדרכים הקלת מידע, חילופי עיקבות
ו סחורות העברת התחבורה, דרכי שיפור טכנולוגי,

 מוכרים, יתרונות חם אלה האזרח. זכויות על הגנה
 נכון. פוליטי אקלים יצירת לאחר בהם להשתמש שניתן

 הסכמה התייעצות, כדי תוך יושגו הללו היתרונות
כש הדרגים, בכל משותפת עניינית ופעולה הדדית

השגת מוסכמת: הצדדים לשני המשותפת המטרה
ואתר. אתר בכל ואושרו האדם רווחת
ה נולדה טבעיים קשרי־שלום להבטיח מנת על

 מנת על דיפלומטית לפעולה תחליף שאין תיאוריה,
 ולעודד כלכליים תרבותיים, מדעיים, קשרים לארגן

משותפות. תוכניות
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ה בהשגת חשוב תפקיד מילא הדיפלומטי הדרג
 באמצעות המערבי, לגוש המיזרחי הגוש בין נורמליזציה

 נציגי של הדדיים וביקורים ופוליטיקה תרבות חילופי
 ומח שקרת מה כל למרות הממשלות. וראשי העם

 טובעות השלום סיסמות כאשר קרובות, לעתים שקורה
 שני עמי והעוינות, המאבק המשך על ההצהרות במלל

 לפתור שקטה, דיפלומטית בעבודה הצליחו, הגושים
ועומדות תלויות שהיו אירופה, עמי מבעיות ניכר חלק

 חייבים והומנויס הישואלים
ס ללשד מ  הדיפדזמסים של מ

באיוונח המשזפשפיס
 היתה המרכזית הבעייה השנייה. מילחמת-העולם מאז

 טבעיים יחסים לכונן הצליחו המערב עמי ברלין. בעיית
 בצורך השתכנעו ואסיה אפריקה עמי ;הסיני העם עם

 ;האישיות ובמרכיבי בזהותם השוני חרף פעולה, לשתף
 כתחליף בשלום, דו-קיום של העיקרון לאור זאת בל

טוטאלי. להרס היחידי ההגיוני
 להשגת חיוני אמצעי חיה לא שוב הדיפלומטי הדרג
 הלכה לממש, חיתח המטרה הפעם השליטים. תביעות

ולא העם, של העליונים האינטרסים את למעשה,

ה והמיבנה התחיקתיים המישטרים כמה .עד חשוב
 על האפשר ככל להקל הרצון מזה. זה שונים חברתי
 צדי משני הפשוטים האזרחים בין הראשון המנע יצירת

 את ולהבטיח האזרחים על להגן והשאיפה המיתרס,
 לפעולה הנבון ליסוד הפכו ותנאי״חייהם, ביטחונם

המודרניים. חטישטרים של הדיפלומטית
 של רצונה את המבטא הוא הדיפלומטי הנציג

ה יישום לאחר בפרט בילבד. בחוץ־לארץ האומה
 חופשית דעת-קהל של התגבשותה והתרת דמוקרטיה

 מדיניות״החוץ. ששמו המורכב בנושא שכרוך מה בבל
 שבין והתיאום המדינה טובת לקראת שהחליבה ייתכן

 של העדינות הבעיות אחת היא בדעת״הקהל המגמות
 שהעמים גדולה תיקווה קיימת בת״זטננו. הדיפלומטיה

 על להשפיע פנימיים, באמצעי-לחץ יצליחו, השונים
 חזקים, יסודות על המבוסס שלום ליצור ממשלותיהם

 תצליח המסורתיות, בשיטותיה שחדיפלומטיה, כדי
 יותר, טוב עולם אל אותם ותוביל העמים כל בין לגשר
קובע. אלמנט הוא השלום שבו
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 לקו ישראל נסיגת של הראשון השלב יישום לאחר
 הנורמליזציה תיכנס בסיני, ראס-מוחטד — אל־עריש

 שנוסח למה בהתאם לתוקפה, ישראל-מצריים ביחסי
הישראלי-מצרי. השלום ובהסכם קמפ״דייוויד בהסכמי

 בדרג הנורמליזציה צעדי יתחילו 'טבעי באורח
 משא־ומתן ניהול שגרירים, החלפת על-ידי הדיפלומטי,

 שהנור־ הדעת, על יותר היה מתקבל הסכמים. ועריבת
 מישלחות, שתי שיגור באמצעות דווקא תיפתח מליזציה

 יהיה חבריהן שמיספר דיפלומטים, של דווקא לאו
 מיסגרת ליצור תתאמצנה שאלה מנת על מצומצם,

 לביסוסו הדרבים את ותחפשנה טובים ליחסי״שבנות
 הזאת, בשיטה התחלנו אילו הדוק. שיתוף־פעולה של

השגרירו שתי של כשירותן את מגבירים חיינו לבטח
להתמודדות ערוכות להיות יכולות היו ואלה יות,

 גשותנות חונניות ועבד יש
 נושא׳ עד לסימטסיעיס

באתודנו יהסידמה השוום
 — העמים שני של צורכיהם בבל הולם ולטיפול

והישראלי. המצרי
 יוכלו לא והישראלי, המצרי העמים, ששני למרות

 והשינאה, הדם המילחמות, בל את במהרה לשכוח
 אבן שבו ברגע שכנו לב אל איש להגיע יובלו ולא

צריך הראשונים, ההסכמים וייחתמו השגרירים יוחלפו

 אמון יצירת על הולם, פוליטי אקלים יצירת על לחשוב
 לקראת הקרקע הכשרת ועל הכוונות בטוהר ואמונה

הנורמליזציה.
 ובצורך הפלסטינים של המייוחד במצבם להכיר צריך

 בבעיית לטפל צריך < עניינם של צודק לפיתרון להגיע
 שנקבעו להתחייבויות נאמנות תוך ירושלים, של מעמדה

 בנושא העוסקים סעיפים באותם קמפ״דייוויד, בהסכמי
 האלה העקרונות את ליישם יש הכולל. הפיתרון ששמו

 וברצו־ בגדח-חמערבית המלאה האוטונומיה בנושא גם
הצורך את שהכתיבה רוח אותה לפי ולנהוג עת-עזה,

 מנת על המצרי״ישראלי, השלום להסבם אותם לקשור
המיזרח־ למשבר הבולל הפיתרון את סוף־סוף, למצוא,
התיכון.
 של יצירתו ואת הדיפלומטי הדרג את לעודד יש

 פחדים ומפזר והבנה-הדדית אמון הבונה ענייני, דו-שיח
 לקיים יש קיצוניות. עמדות על ויתור תוך וספקות,

ובעין זהירה בלשון הללו והמגעים השיחות כל את

 ולמהת מעבר חוף
 נהש׳גאה, מוס המידוזזחת,

ואמה אש! ליטר ■ש
 הפעורים הבורות לסתימת לב שתשים וערנית, פקוחה

 המכלול בתוך הישראלית והעמדה המצרית העמדה בין
 ה- ומצבה לפלסטינים האוטונומיה נושא של הרחב

 העבר, חששות לפיזור לדאוג יש ירושלים. של מייוחד
להעמי ולדאוג הישראלים, של בליבותיהם המושרשים

 לזכויות הנוגע בבל הבסיסיות התחייבויותיהם על דם
הפלסטינים.

 של מגסיונם ללמוד חייבים והמצרים הישראלים
 ח- בצל החיה באירופה, המשופשפים הדיפלומטים

 פיסי ביטחון ולממש בעיות על להתגבר מנת על דטאנט,
 העימות בשנות נתונים היו שבו הזיון מירוץ לאחר

 כל על לפקח יש ובמצריים, בישראל אצלנו, הצבאי.
 אחד אל המגיעים הצבאי הציוד ופריטי הנשק תוספות

הצדדים. משני
 לא נחושה החלטה תוך יפעלו העמים ששני חשוב
 לקבל עם לכל להניח יש הזולת. עם בענייני להתערב

 לוותר ולוותר; האזרחים בזכויות לפגוע לא החלטות,
 פית- ולמצוא בשלום דו-קיום של העיקרון למען הרבה

 מנת על זאת בל ולמחלוקות. לסיכסובים שלום של רון
 לא _ וההגיון הישר השכל ישלטו שבו עולם ליצור

הרגשות.
השלי את מעסיקה הנורמליזציה שבעיית מכיוון

 הראשון, בשלב לפחות האזרחים, את מאשר יותר טים
לדינמי לדאוג הפוליטיקאים על דווקא החובה מוטלת

 יש בשלום דו-קיום להגשים כדי :הנורמליזציה של קה
 ישיר וקשר הדדית הבנה וליצור שיתוף־פעולה לעודד

 כך, התחומים. בכל הישראלי והעם המצרי העם בין
 אמנים עיתונאים, מדענים, בברכה לקבל יש למשל,

המשימה מוטלת עלינו התחומים. בכל שלהם ונציגיהם

ו לדיונים להרצאות, לאסיפות, לוועידות, להזמינם
 וסימפוסיו- משותפות תוכניות להציע יש מידע. להחלפת

 בכל ולטפל באיזור, והקידמה השלום בעיות על נים
 הבל לעשות יש והחברה. ההסברה התרבות, תחומי

 בין יחסי-ידידות ולבנות התוודעות, לעודד מנת על
 ולהגיע לזכות מנת על אלה כל העמים. שני הטוני
 להתקדם הרצון הטובים. והחיים השכל לניצחון לבסוף

וההרס. האיבה מרוחות יותר חזק
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