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וה הפלסטיני הלאום — לאומים שני בין
בעניי אדם של השקפתו הישראלי. לאום

 החברתי לעתיד וגישתו סוציאליים נים
 זה לעניין רלוונטיים אינם האנושות של

 בין בשלום הדוגל ריאקציונר לחלוטין.
 מושבע מארכסיסט על עדיף עמינו שני

לישראל הכבושים השטחים בסיפוח הדוגל
אצלנו. חסרים אינם כאלה וגם —

אדם של הבינלאומית האוריינטציה גם
 לברית־המוע־ לארצות־הברית, אהדתו —

 רלוונטית. אינה — השלישי לעולם או צות
 להפריע, או לעזור יכולים אלה גורמים

 אחרת עמינו. בין לקום צריך השלום אך
 מחזיק היה לא קם, היה ואילו — יקום לא

מעמד.
קומוניזם, — האלה אמות־המידה כל לכן,

ה מעצמת־העל על־ידי מוחרם האירגון
 בממשלת־ התומכת ארצוודהברית שנייה,

תכתי מקבל אינו בגין גם אולם בגין.
 פעם ולא אוטומטי, באופן אמריקאיים בים
 בגלוי. וושינגטון של פיה את ממדה הוא

 של הלאומית התנועה את המייצג אש״ף,
 לקבל צריך אינו בוודאי ולוחם, גא עם

 הסותרות סובייטיות דרישות אוטומטית
הפלס העם של הבסיסיים האינטרסים את

טיני.
מבחי היא, שרק״ח מכיוון ועוד: זאת

 כל שכמעט ערבית, מיפלגה הרכבה, נת
 שדו- הרי הפלסטיני, העם בני הם חבריה

 כלל, דו־שיח אינו ורק״ח אש״ף בין שיח
 מונולוג. אלא דיאלוג, לא חד-שיח. אלא
ביו הזעיר גם ולוא כלשהו, ערך לו אין
בישראל. דעת־הקהל לשינוי תר,

עם כילעדי דו־שיח על החלטה

 - לרגליגו מתחת בועות ״הקרקע
ט מן1ה עכשיו!״ הוא להחלי

ל רלוונטיות אינן — ציונות מארכסיזם,
בינינו. והדו־שיח השלום צורך

 בין ולהמשך להתחדש צריך הדו־שיח
הדוג הלאומיים המחנות משני הכוחות

 הטראגי לסיכסוך קונקרטי בפיתרון לים
עמינו. בין

 צריכים לדו־שיח השותפים אחרת, לשון
ה והאישים החוגים הכוחות, כל להיות

הבאים: בעקרונות דוגלים
הפלס העם כזכות ההכרה )1(

 זה וככלל עצמית, להגדרה טיני
ישראל. לצד משלו למדינה זכותו

 לגבולותיה ישראל שיכת )2(
וזכו ,1967 יוני מילחמת שמלפני

 כשלום אלה כגכולות להתקיים תה
וככיטחון.

 מדינת- כין הדדית הכרה )3(
 הכיל־ כנציג אש״ף, וכין ישראל

הפלסטיני. העם של עדי
 או לשיכה הפליטים זכות )4(

לפיצויים.
 לפעולות פעילה התנגדות )5(

 כשטחים והתנחלות נישול דיכוי,
הככושים.

 המאנד ההחלטה מעשית, ׳מבחינה ם ר
 היא בלבד רק״ח עם דו־שיח שרת י״

מגוחכת.
ב ערבית. מיפלגה במהותה היא רק״ח

שב אף מייצגת היא אין היהודי ציבור
אחוז. של ריר

 העצום הרוב לגכי כן, על יתר
 מחוץ היא רק״ח הישראלים, של

 הישראלית, הפוליטיקה לתחום
כ הכלתי־מסוייגת תמיכתה כשל

כעניי גם כריתי־המועצות ממשלת
 ה■ השילטונות של יחסם כמו נים

 ההגירה לזכות ליהודים, סובייטיים
ככללן. ולזכויות־האדם

הפר במוסדות כמובן, משתתפת, רק״ח
 על־ידי (המוגדרים ישראל של למנטריים

 הציונית״). כ״ישות באש״ף מסויימים חוגים
 את הביעה אף האחרונות הבחירות אחרי

 ממשלתית בקואליציה להשתתף נכונותה
 כי הודיע המערך ואילו המערך. בראשות

 לשתף לעולם יסכים לא ואופן פנים בשום
עימו. בקואליציה רק״ח את

 רבות חיוביות בפעולות לזלזל בא איני
ביש הערבית האובלוסיה למען רק״ח של

בשט המדוכאת האוכלוסיה ולמען ראל,
 פעמים עצמי את מצאתי הכבושים. חים

 אלה. בעניינים עימה אחת בחזית רבות
 עם פעולה לשתף מעולם סירבתי לא גם

 במאבק אחר, גורם כל עם כמו רק״ח,
ה ובשטחים בישראל זכויות-האדם למען

על-ידה. כבושים
 בין לדו-שיח להיות יכול ערך איזה אך
 בפרטי־ המתואמת זו, מיפלגה ובין אש״ף

ממי הסובייטית? המדיניות עם הפרטים
 הסובייטיות, ההנחיות לפי רק״ח תנהג לא

 לא לעולם שבקלות. הקלה הסטייה ללא
 מזג־האוויר על גם ביקורת רק״ח תמתח

 אש״ף בין בדו־שיח די כן, אם במוסקבה.
ומוסקבה.

 לסיוע אלה בימים זקוק שאש״ף לי ברור
ש־ מאחר וידידותיה, ברית־המועצות מצד

 הסוואה אלא כן, עד אינה, רק״ח
כדל. דו-טיח לקיים שלא להחלטה

 דעת־הקהל עם לדו-שיח זקוק ש״ף ^
ה הישראלים כל עם — בישראל ר■

 של הלאומיות הזכויות בהגשמת דוגלים
 וכיבוד הדדית הכרה תוך עמינו, שני

הדדי.
 עיצאם הד״ר חידש שבועות כמה לפני

 לה הצרפתי העיתון עמודי מעל סרטאווי,
 את לתקן אש״ף לראשי הצעתו את מונד,

 ולפתוח 1981 מאפריל האומללה ההחלטה
 כוחות־השלום עם וגלוי מלא בדו־שיח

הישראליים.
בעו מאוד רחב הד מצאה זו הצעה

 ניו־יורק.טיינזס, כמו חשובים עיתונים לם.
ל הקדישו צרפתיים, עיתונים של ושורה
 וראיובות מאמרים זו מחודשת יוזמה

ארוכים.
כיש גם רחכ הד מצאה היא

 יוסי חכר-הכנסת של הודעתו ראל.
 איתך, להיפגש מוכן הוא כי שריד,

שית הגדול לשינוי רמז רק היא
ש כרגע כהכרח, כארץ, חולל
 חד־משמעית, כעמדה ינקוט ״ת אש

ומ שלום למען ופומכית גלוייה
קיום.
 יותר ממשלת־בגין את המפחיד דבר אין

 היה הדו־שיח שניתוק כשם זו. מאפשרות
יפ כך בגין, למנחם אש״ף של מתנה

מזימותיו. למימוש הדו-שיח, חידוש ריע
ההת את לפרק כגין של נכונותו

 ילדי■־ ופינוי כאיזור־ימית נחלויות
 הוא גם כי מוכיחים משם טיפוחיו

 לנהוג ונאלץ לדעת־הקהל, כפוף
פיה. על

 לך הצעתי היושב־ראש, אדוני זוהי, ף׳
:ולחבריך 1

 התנועה בין הדו־שיח את לחדש •1
 תנועת־השלום לבין הפלסטינית הלאומית

ומפו חדשה החלטה פי על הישראלית,
אש״ף. מוסדות של רשת
 גלוייה במסגרת זה דו־שיח לקיים ,•

ורצופה. שיטתית ופומבית,
 את הישראלי, הצד מן בו, לשתף !•

 על לחתום המוכנים והאישים הגורמים כל
 כלא" ציונים — לעיל שמניתי העקרונות

 כאנטי־מארכסיסטים, מארכסיסטים ציונים,
ומרכז. ושמאל ימין אנשי

 כמהוה להניכ יכול זה דו־שיח
להצ יכול הוא דרמאתיים. פירות

 אף שרכים מדיניות, יוזמות מיח
 כיום. עליהן לחלום מעזים אינם
 עידן כפתיחת לעזור יכול הוא

 יכול הוא השלום. כתהליך החט
הנו הסכנות לפני מחסום להקים
ה על כיום המאיימות ראות,
 ועל הפלסטיני העם על שלום,
דמוקרטית. כמדינה ישראל עתיד

מ בוערת הקרקע היושב־ראש, אדוני
לרגלינו! תחת

 יונד במסיבת הזה העולם על־ידי צולמו וריפעת רונהדיפלומטי זוג
׳שניהם. יאת הכירה שלא רוזנבלוס, פנינה של ההולדת

הבריטית. ידידתו את הביא והוא אל־אנצרי, את להזמין פנינה את ביקש המלון מנהל

ה האירועים בכל כיחד נראו ם ^
 של הרומנטי כזוג ונחשבו חברתיים, 1 •

 היחסים בישראל. הדיפלומטית המושבה
 שאחת כך כדי עד הדוקים היו השניים בין

 בכתבה פעם, אותם הגדירה העיתונאיות
ו אל־אנצרי כ״ריפעת לעיתונה, שהגישה
 הראשונה המזכירה ריצ׳י, רונה רעייתו״.

 וריפעת בישראל, בריטניה שגרירות של
 שגרירות של הראשון המזכיר אל־אנצרי,

 שהכיר מי כל לגבי היו בישראל, מצריים
דבר. לכל זוג אישית אותם

שנה, לפני לישראל הגיעה ריצ׳י רונה

 תערוך החשוב מינויה לרגל הכי לידידת חה
 עוד ללונדון, לשוב נקראה היא אך מסיבה.

 עו־ המסיבה. את לערוך שהספיקה לפני
 בעלת־ כי לספר ידעה שלה זרת־הבית

 בעברית. איתה דיברה שלה האנגליה הבית
 ומסודרת, נקיה אשד, היתה ריצ׳י ״גברת
 עוזרת- אמרה במקומו,״ דבר כל ואהבה
הזה. להננולם הבית
 באולפן ריצ׳י רונה למדה העברית את

 באולפן שהתה היא מעיין־צבי. קיבוץ של
 מימן לימודיה ואת חודשים עשרה במשך

עם התיידדה באולפן הבריטי. מישרד־החוץ

הועברה היא ־ בלונדון הכירו הם
- הנה להישלח ביקש ווא 1־1 לארץ

תמימה? אהבה ואת ו היתה האם
*״*איי5■׳*״•' ״״*#י*•

 בלונדון. במישרד־החוץ עבדה לכן קודם
כר של דירתה את שכרה הגיעה עם מיד
 מלון של יחסי־הציבור אשת שפר, מלה

 בני־מישפחתה עם שיצאה בתל־אביב, פלאזה
ב הדירה בלונדון. בת־שנתיים לשהות

כ לרונה נראתה בהרצליה וולפסון רחוב
 טעמה לפי אותה לרהט דאגה והיא נוחה,

 שרכשה אביזרים מוסיפה כשהיא האישי,
 אך וגלאזגו. לונדון של בשוקי״הפישפשים

 ריצ׳י רונה הצמחייה. בדירה בלטה בעיקר
צמחים. אהבה
 ישראלית, אשת־חברה עם התיידדה היא

ובאירו הדיפלומטים במסיבות שפגשה
ל תל-אביב. של האחרים הנוצצים עים

 היתד, כי רונה סיפרה אשת־חברה אותה
 או חתול בעל־חיים, בדירה לגדל רוצה
 חיה עבורה לחפש ממנה וביקשה כלב,
 רונה, את להפתיע החליטה הידידה כזו.

הע הראשון, המזכיר לתפקיד מונתה וכשזו
הבטי רונה סיאמי. חתול במתנה לה ניקה

 אנגלו־סכסיות, ארצות יוצאי חדשים, עולים
 אל- ואילו בחיי־ד,קיבוץ. רב עניין וגילתה
 ברודצקי באולפן מצטיין תלמיד הוא אנצרי

תל־אביב. באוניברסיטת
 שנים בחמש מבוגרת נראית ריצ׳י רונה
 ודקיקה גבוהה היא שנותיה. 29מ־ לפחות
 הלבן. עורה רקע על בלטו הירוקות עיניה
 בלטה בישראל הדיפלומטי האנושי בנוף

 המעטות, הרווקות הדיפלומטיות של לצידן
 בעוד אולם הגברים. שולטים שבו בעולם
 בחברה היטב מעורות מהאחרות שכמה

 תמיד ריצ׳י, רונה נשארה הישראלית,
משהו. מרוחקת

 דיפלומטית
ת סקרני

 למישפטים הפקולטה בוגרת היא וגה ^
היא גלאזגו. אוניברסיטת של י




