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!רועות' שמונה
במדינה

העם
הקברים עד הקרב

 זפבוד יגוזה איגה הדת
— הארכיאולוגיה את

עמוקות סיבות בך 7 יש1!
 של הפאראדוכסים אחד זהו

 על הוויכוחים רוב :מדינת־ישראל
וי של באיצטלה מתנהלים העתיד

העבר. על כוח
 שעל היום באב׳ בתישעה זה כך

 בית- גם בו הוחרבו המסורת פי
 בית־המיקדש וגם הראשון המיקדש

ה בהתמוטטות גם והקשור השני,
בר־כוכבא. של מרד

 על ויכוח החל שנים כמה מזה
 של דורות שלושה אלה• מאורעות

 את במורדים לראות חונכו ציונים
 התגברות עם אולם האומה. גיבורי

 הלאומנית־דתית־מיסטית הקנאות
 את לראות רבים החלו בישראל

 אחרות. בעיניים מאורעות־העבר
ש דתיים, כקנאים נראים המכבים

 נבעה הזר לשילטון התנגדותם
החילו לתרבות מהתנגדותם מעיקר

נר הקנאים בעולם. השלטת נית
ש מטורפת, כקבוצת־שוליים אים

 ההנהגה את ובטרור ברצח חיסלה
 על ושהביאה בירושלים, האחראית
מח אסון בארץ היהודית הקהיליה

כמנ נראה בר־כוכבא ואילו ריד•
 שהביא שיגעון־גדלות,, מוכה היג

ה היישוב לחיסול מטורף במעשה
בארץ. יהודי
 הזה הוויכוח מן קלוש הד רק
 ולכלי־התיק- ציבוריות לבמות חדר

 הגיע אחר ויכוח אולם שורת•
 להט של גבוהה לדרגה השבוע

ה על הוויכוח זה היה ואלימות.
ארכיאולוגיה.

מש יש זה לוויכוח זו• מול זו
 מכפי עמוקה יותר הרבה מעות

שיטחי. במבט שנראה
 שתי זו מול זו עומדות למעשה

וה הדתית היסטוריות: תפיסות
ארצית.

בספרים. טמונה הדתית הגישה
 עם ההיסטוריה מתחילה פיה, על

 גלות עד נמשכת בן־תרח, אברהם
 שיבת־ עם מתחילה נפסקת, בבל,
יו בר-כוכבא, עד ונמשכת ציון
 אליה וחוזרת לגולה הארץ מן צאת

מח זו ראייה האחרונים. בדורות
 יהודים : לשניים העולם את לקת

וגויים.

 היתד, בירושלים תגובה ך*
מבוכה, תחילה שיגרתית: י י

השמצה. אחר־כך
כ בעבר, רבות פעמים קדה זה
 היד. כלשהו ערבי מנהיג אשר

 זה בשלום. רצונו על רמז מפרסם
ה ביטא כאשר ,1965ב־ קרה היה

 אל־בורגי־ חביב התוניסי, נשיא
לש להגיע היסטורית הצעה בה,
מה במיקרה לא ישראל. עם לום
השבוע. גם בורגיבה יוזמת כרה

 גם ספק, כל בלי קורה, היה זה
ב אל־סאדאת אנוור פירסם אילו

ש הצעה בקאהיר 1977 נובמבר
 ותם- סיני כל את תחזיר ישראל

 שלום תמורת ההתנחלויות, את רק
מצריים. עם

 את דוחים היו מדיניים״ ״חוגים
 מצרי כתמרון הסף, על ההצעה

האמ בדעת־הקהל לזכות שקוף
מ שר היה יום כעבור ריקאית.

ש דעתו את מביע שניה מדרגה
 ל,רגרום אפלה מצרית מזימה זוהי

 בשלבים.״ ישראל של לחיסולה
מצ היו מיפלגת־העבודה ראשי

ומשמי הלאומי לקונסנזוס טרפים
 בלשון המצרי הנשיא את צים

לצי להוכיח כדי יותר, עוד חריפה
הלאומית. נאמנותם את בור

 המדינאי שוב• קרה זה השבוע
 תוכנית־ פירסם סעודיה של 1 מס׳

בירו המדיניים״ ״החוגים שלום.
לפקי מוסכם פסבדונים — שלים

 אותה. גינו — מישרד־החוץ די
ובי הישראליים, כלי־התיקשורת

 את פירסמו היומונים, כל ניהם
ש, הישראלי הגינוי א ר בכות ב

 הידיעות, ובראש הראשיות רות
 פירסמו עצמה התוכנית את ואילו

 דוגמה זאת היתד, לגינוי. מתחת
 הסוג מן שטיפת־מוח, של קלאסית
 טוטאליטריות. במדינות המקובל
הס שמונה בת הסעודית ההצעה
 שמונה בעל כתמנון תוארה עיפים

זרועות.

נקודות 8
 יורש־העצר שד תוכנית ך*

 החזק האיש שהוא פאהד, י י
שמו את כללה הסעודי, במישטר

הבאות: הנקודות נה

ה מכל ישראל נסיגת +
.1(יע7כ־ שנככ׳טו שטחים

ב הכרה למעשה, כולל, זר, ניסוח
 ביוני 4ה־ של ישראל גבולות

1967.
ה ההתנחלויות סילוק •

 המער־ הגדה מן ישראליות
המוחז השטחים ושאר כית
ורמת־ רצועת־עזד, (קרי: קים

הגולן).
 לחופש־הפולחן ערוכות •
 כארץ- הדתיות העדות לכל

הקודש.
 הפליטים כזכות הכרה •

למולד לשיכה הפדפטיניים
 למי פיצויים תשלום או תם

 (פירוש לשזכ. רוצים שאינם
 שכולם הדרישה על ויתור הדבר:

יוחזרו).
ה■ של מישטר־נאמנות •

 וב■ המערכית כגדה או״פ
כתקופת־מעכר. רצועת־עזה

 פלסטינית מדינה כיגון •
כ תהיה ה ת ד כי ש עצמאית,
הערכית. ירושלים

ה כד לזכות ערוכה •
כ לחיות כמרחב מדינות
שלום.

 ה- מטעם ערוכה מתן •
 מחברותיו, כמה או או׳ים,

שיושגו. להסכמים
 רואה שאינו אל־סאדאת, אנוור

מתח ערביות יוזמות טובה בעין
 הסעודית ההצעה את ביטל רות,

 חדש״. דבר כל בה ש״אין באומרו
 כלולים אלד, עקרונות :צדק הוא

 ועידת־הפיסגה של בהחלטותיה
 בנובמבר 2ב־ שהתכנסה הערבית

 הסכם על בתגובה בבגדאד, 1978
 הישראלית העיתונות קמפ־דייוויד.

 החלטות פד,־אחד, אז, העלימה
 על הוחלט בבגדאד כי וטענה אלה,

ישראל״. ״השמדת
 לפני דומה הצעה פירסם פאהד

נמר ההצעה גונתה אז גם שנה.
 ואנשיו, שמיר יצחק על־ידי צות

לר זדונית מזימה רק בה שראו
 האמריקאית דעת־הקהל את כוש

 נשק למכירת הקרקע את ולהכשיר
לסעודיה. אמריקאי

סביוה עמדת־פתיחה
ממ של הזועמת תגוכה 6י

פשו סיבה יש שלת־ישראל י
 מעוניי־ שאינה בילבד זו לא טה.
 וושינגטון בין היחסים בהידוק נת

 עם עיסקות־הנשק ולביצוע וריאד,
 הסעודית שההצעה אלא סעודיה,

נקודת־ד,תור על האצבע את שמה
 אי־נכו־ ממשלת־ישדאל: של פה

המער הגדה את להחזיר נותר,
 כל מלא. שלום תמורת גם בית,

ממש וביכללן העולם, ממשלות
 עמדה דוחות ארצות־הברית, לת

זו. ישראלית
שות־ שמיפלגת־העבודה מכיוון

 פרספקטיבה יש הארצית לגישה
 ההיסטוריה את רואה היא אחרת.

קוד לתרבויות כהמשך הישראלית
 בכל מתעניינת היא בארץ. מות

ה לפני בארץ שצמחו התרבויות
 אחד ואחריה. הישראלית, תקופה

ה היא שלה העיקריים המכשירים
ארכיאולוגיה.

תול את רואה הארכיאולוגיה כי
 על שיכבה פיסי, באופן הארץ דות
 מעטים סנטימטרים שיכבה. גבי

 טמונה המוסלמית לשיכבח מתחת
 ה- ומתחתה הביזנטית, ר,שיכבה

 השיכ־ ומתחתה הרומאית, שיכבד,
ה השיכבה ומתחתה היהודית, בד,

ה השיכבה ומתחתה ישראלית,
סם־ רציפות — הלאה וכן כנענית,

פאהד האמיר
שלום ושמה מזימת

 זה בעניין הליכוד לעמדת פה
 הקונסנזוס של הלאווים (ארבעת
 פלסטינית, מדינה לא הלאומי:

 משא- לא ,1967 לגבולות נסיגה לא
הסי ביטול לא אש״ף, עם ומתן
הת המיזרחית), ירושלים של פוח
 עם רבין ויצחק פרס שימעון חרו

ה היוזמה בשלילת שמיר יצחק
ש בצמרת היחיד האיש סעודית.

 הסעודית היוזמה את בברכה קידם
 איש דווקא התמיהה, למרבה היה,

יצ החדש, שר־ר,אנרגיה הליכוד:
הליברלי. ברמן חק

כמובן, היתה, הסעודית ההצעה
וב למשא־ומתן, עמדת־פתיחה רק

 מרחיקת-לכת היתד, שכזאת תור
מ נבדלה לא היא בגישתה• למדי
בכנ אל־סאדאת של נאומו תוכן
סת.

 שוחרת״ ממשלה שגם מובן
 מקבלת היתד, לא בישראל שלום

תוב אלא שהיא, כמו זו תוכנית
ישו המשא־והמתן במהלך כי עת
למשל מסויימות. נקודות בה נו

וסו מפורשת הכרה שתהיה •
 מיל־ מלפני ישראל בגבולות פית

•1967 חמת
 פליטים כמד, מראש שייקבע ••

האח שלכל בעוד לחזור, יורשו
פיצויים. ישולמו רים

 של שמה במפורש שיצויין •
ש המדינות כאחת מדינת־ישראל

בשלום. להתקיים הזכות להן יש
 רישמי חוזה־שלום שיושג י•

הפלס המדינה ובין ישראל בין
 הדדית הכרה תוך שתקום, טינית

 לסידורי־ביט־ הדדית והתחייבות
חון.

 יקום לא שבתקופת־המעבר •
 ה־ של נאמנות כגון זר, שילטון

בתה יהיה שהמעבר אלא או״ם,
 ישראלי שיתוף תוך מבוקר, ליך

ישיר. פלסטיני
 אלה, הכרחיים תיקונים אולם

מחנה־ד,ש עמדות את התואמים
 את פוסלים אינם הישראלי, לום

 כעמדת־פתיחה הסעודית ההצעה
למשא־ומתן. סבירה ערבית

 הית נבונה ישראלית ממשלה
 הסע ההצעה על מברכת כן, על

 כביב נס על אותה מרימה דית,
 ד,ע! במחנה התבונה להתגברות

 ובעלו! סעודיה את ומזמינה בי,
 ל — אש״ף וביכללם — בריתה
חש: או גלוי משא־ומתן תיחת
 שולי מדינה אינה סעודיה כי

 ו: קמפ״דייוויד מאז ומרוחקת.
 העת העולם מן מצריים רוש

 ר המוכר המרכז היא סעודיה
 מערכת־יחס הערבית. האומה

 בלתי־רי? אך הדוקה מסועפת,
 שוו שבו ערבי מערך יצרה מית,
 1 מדינות כל סעודיה, לצד פים,

 מ; ירדן, עיראק, הפרסי, מיפרץ
 עם (ראה אש״ף והנהגת רוקו

 ר מאוד בכיר דובר ואכן, ).6
 לבז הדרז אבו־ג׳יהאד, אש״ף,

 > ולהבטיח הסעודית ההצעה על
בד,. אש״ף תמיכת

בביצד! כאבו
 החד? ישראל ׳משלת־ ף*
 > לעלות כמובן, יכלה, לא ■י
 קובעי שלד, קווי־היסוד זו. דרך

 ז זכותה את ״תממש״ ישראל כי
 בת ורצועת־עזה המערבית הגדה

 האוטונומ של תקופת״המעבר
 ק: היתה אילו שגם כלומר, —

 מס ישראל היתד, האוטונומיה,
 במציאות בכוח. הגדה את חת
 תקו שהאוטונומיה סיכוי כל אין

 יש בדרך הסיפוח יבוצע וממילא
יותר. רה

 ההיסטו המחדל בלט השבוע
 אלטר מהווה שאינו המערך, של

 <■ לו. השלמה אלא לליכוד טיבה
 4נ היעדר השבוע בלט פחות

 מחנה״השלום של כלשהי גות
 שיס העשירית, בכנסת ישראלי
מחאה. לפחות להשמיע

 כה תירשם הסעודית היוזמה
 שהוו נוספת היסטורית דמנות

 לו ושצללה בהיסח־הדעת, מצה
בביצה. כאבן חום

 שהארץ ועמים, תרבויות של גונית
לכולן. משותפת מולדת היתד,

 הישראליים הארכיאולוגים רוב
ה את להבליט אמנם משתדלים

 הארץ, בתולדות הישראלית תקופה
 להתעלם יכול אינו מהם איש אך

זה. רבגוני תרבותי מפסיפס
 נמשך כך משום דיין. אופ;ת

 הארכיאולוגיה, אל הישראלי הנוער
דו אופנה זו הפכה ׳50,־ד ובשנות

 ה־ את ירש ידין ייגאל מיננטית.
 דיין, משה אך מאביו, מיקצוע
אח ואלפים זאבי (״גנדי״) רחבעם

 לעצמם אימצו בצה״ל, בעיקר רים,
כתחביב. הארכיאולוגיה את

 של זעמם את בצדק עורר הדבר
פתח זה בעיסוק שראו הדתיים,

 י ר״ל. לכנעניות ואף לכפירה,
 מילחמת־תרב התלקחה פעם

 מיקו זה היה לא זה. נושא סביב
 מילחמה הפך השבוע שדווקא

 עמוד (ראה ממש של לקרב
9—8.(

 הדתי׳ העסקנים השתוללות
 שספגו המכה בעיקבות שבאה

 במש לשיאה ושהגיעה בחירות,
 לה גורמת הקואליציוני, ומתן

 העומדים הקנאים של תוללות
 הקרב .המדיני. למימסד חוץ

לכך. סימפטום רק היה הקברים
 הסתם• מן תחלוף, זו פרשה

 : המבשר אות זהו כי יתכן
הב מילחמת־התרבות :הבאות

תי־נמנעת.
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