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 )2327 הזה (העולם האישי ביומנו אבנרי אורי
 עם להסדר להגיע מוכנה אינה עכשיו שלום כי קובע
 חותרת אליו השלום כי מציע ולפיכן הפלסטיני, העם

 העם — מאוד סימפאטי ״עם עם ייכרת עכשיו שלום
ההולנדי.״

 שלום פירסמה שאותו ממיסמך, כתגובה לצטט די
:כשנתיים לפני עכשיו

 ביוזמה לפתוח ישראל לממשלת קוראת עכשיו שלום
 ותקדם הישראלי־פלסטיני האיבה מעגל את שתפרוץ
באזורנו. קבע לפיתרון אפשרות

 גורם כל עם משא־ומתן תנהל ישראל ממשלת
 היחידה כדרן המשא־ומתן בדרן יכיר אשר פלסטיני
התיכון. במיזרח הסיכסוך לפיתרון

העקדו־ על־ידי יונחה זה משא־ומתן .1
:הבאים נות

הרי קיומה בזכות יכירו הפלסטינים 6
 יהודית כמדינה ישראל מדינת של בוני

 הטרור. דרך את וינטשו בטוחים בגבולות
 הלאומי הקיום בזכות תכיר מצידה ישראל

 בקנה הוא עולה עוד כל הפלסטינים, של
ישראל. מדינת של בטחונה עם אחד
 המשא־ומתן את ינהלו הצדדים שני •
 תביעות על הדדי ויתור שרק הכרה תוך

 היסטוריות זכויות על המבוססות פוליטיות,
 האיזור את להוביל עשוי העמים, שני של

לשלום.
 העקרונית תביעתה על תוותר ישראל •

ותס ורצועת־עזה, המערבית בגדה לריבונות
 בלבד. ביטחון שיקולי על בדרישותיה תמך

 פעולות כל יופסקו המשא־ומתן במהלך
 בתהליך לפגוע העלולות וחקיקה ההתנחלות

השלום.
מעמד יינתן הפלסטינים לנציגים .2

99•^
 בשדות חגובלת עגות הצגת

 תנועת של הצינוו׳ תפקידה
 ביותו משכנת תינה עכשיו שלום
השלום למען הנאבק אדם לנל

שתש המדינות יתר נציגי של לזה שווה
 בעיית ובפיתרון בעייתם בפיתרון תתפנה

ורצועת־עזה. המערבית הגדה
לתקו שייבחנו הפיתרונות במיסגרת .3

 ורצועת-עזה, המערבית בגדה המעבר פת
 בעל עצמי מימשל לכינון תוכנית גם תיבדק

 לפיתויו בדרך כשלב־מעבר נרחבות סמכויות
 ביניים תקופת או פיתרון־מעבר כל כולל.

הביטחו הערובות את לבסס יהיו אמורים
 מדינת של המיזרחי לגבולה העתידיות ניות

 על שתקל פיוס אווירת ליצור וכן ישראל,
המשא־ומתן. של הבאים שלביו

שיצ־ הצדדים כל בין המשא־ומתן,
 הס־ בסיס על יתנהל לתהליך־השלום, טרפו
 מועצת־ של 2*>2 והחלטה קמפ״דייוויד כמי

 הפלסטינית בבעיה תראה ישראל הביטחון.
 ולא לאומי ייחוד בעלת קבוצה של בעיה

* בלבד. פליטים שאלת
 העמדה מיסמך הינו לעיל המצוטט המיסמן

 ספיר אין פעמים שצוטט עכשיו, שלום של המרכזי
 בפגישות עכשיו, שלום אנשי של ציבוריות בהופעות

 אנשי לרשות שעומד ציבורי פורום ובכל עיתונאים עם
 להתעלם בוחר אבנרי שמר לכן תמוה עכשיו. שלום

 שלא עשוי אבנרי מר בנושא. עכשיו שלום מעמדת
 העמדות עם או המיסמך של הניסוח דרך עם להסכים

 לטעון בלתי־מדוייק לפחות זה יהיה אך בו, המובעות
 לשלום מתייחסת אינה עכשיו שלום ״הסיסמה כי

הפלסטינים." עם
 שלום לאנשי כי קובע, גם במאמרו אבנרי מר
לומר, מה הרבה היה ״לא הבימה מעל שדיברו עכשיו

 בגדה, מתרחש מה — לי נדמה כן — ידעו לא וגם
שעת״נסיעה." של במרחק
 מילה בהפגנה נאמרה לא כי טוען גם אבנרי מר
 (יש בשטחים. מילסון פרופסור של מדיניותו בנושא
 של מדיניותו חינה המדיניות כי ולומר כאן לציין
מילסון). בידי המבוצעת שרון,

 הפגנה, באותה שנשאתי הנאום מתון מצטט אני
:אבנרי מר מתייחס שאליה

 הם טבע. מכת אינם האחרונים השבועות מאורעות
הממשלה. על־ידי נגרמו

 1101(סשלום ניווש האם
 *וחרס שיישן הוא שוון־מילסון
 כמה 00 ביחד בשטחים

הן? אומד׳ קטנים, משתפי־פשלה

 להתנגדות. מוביל אחר עם על שליטה להנציח נסיון
בדם. כרוך דיכוי לדיכוי. מוליכה התנגדות

האח השבועות ממאורעות מזועזע הישראלי הציבור
להם. מתנגד אני :לומר מספיק זה אין אך רונים.
מאו את שהביאה למדיניות מתנגד אני :לומר יש
על לשילטון מתנגד אני :לומר יש הדמים. רעות

אחר. עם
 אינם האחרונים השבועות מאורעות לנו: אומרים

אש״ף. עם ולמוות לחיים מאבק של תוצאה אלא
 להגיע כדי אש״ף את להכריע יש :לנו אומרים

הפלסטינים. עם לשלום
 ובאילו שלום נעשה כן מי עם לנו אומרים לא
 הוא שרון־מילסון נוסח השלום פירוש האם תנאים.
 משתפי־ כמה עם ביחד בשטחים, שלנו מוחלט שילטון
ו הן אומרי קטנים, פעולה

 בשטחים, שרון אדון מצא לא אלה את אפילו
 קציני ממנה הוא השטחים עיריות את מפזר וכשהוא
ישראלים. מימשל

 העיריה ראש נועם, רב־סרן עם ייכרת השלום האם
 אנחנו שעליו השלום, זהו האם ו רמאללה של הנוכחי

ו מדברים
 על ראש־הממשלה חתם קמפידייוויד בהסכמי

 של והצודקות הלגיטימיות בזכויות הכרה של הנוסח
 כבד :לראש־הממשלה מכאן קוראים אנו הפלסטינים.

חתמת! שעליהם קמפ״דייוויד הסכמי את
 הפלסטינים, עם שלום על דיבורים :קובעים אנו

 הינם קוויזלינגים בחסות השליטה להנצחת המתורגמים
אחיזת״עיניים.

99
 י1פלסםי ובר שהונו הוא נבון
 הוא ונכון מפגינים ■אילו אי עדיו׳

 עכשיו שלש אנשי כ׳
להסרה! עשו

 ומדינת־ישראל, עם־ישראל למען שרון, ומר בגין מר
 היא דרככם לקטסטרופה. מוליכה דרככם כי הבינו

עמים. בין השינאה דרך היא דרככם העימות, דרך
והשלום! ההבנה ההידברות, בדרך בחרו

 שלום עמדות עם שלם אינו אבנרי שאורי מניח אני
בנאום והן הפלסטיני במיסמן הן שנוסחו כפי עכשיו,

 אי- בין אולם לעיל, שצוטטו עכשיו שלום בהפגנת
 עכשיו ששלום הקביעה לבין העמדות עם הסכמה

 או בשטחים, שרון-מילסון מדיניות כנגד נאבקת אינה
רב. הפער הפלסטינים, עם שלום למען נאבקת אינה

 לגיטימי הינו עכשיו שלום ובין אבנרי אורי בין ויכוח
 במיפלגת תומכינו ובין בינינו שוויפוח כפי רצוי, ואף

 ורצוי. לגיטימי חינו ובר״צ בשינוי במפ״ם, העבודה,
 הציבורי תפקידה בשלילת הגובלת עמדה הצגת אולם

 הנאבק אדם לכל ביותר מסוכנת הינח עכשיו שלום של
השלום. למען

 מההידר לזעזוע שותפים בארץ אנשים אלפי מאות
 בשטחים הממשלה מדיניות שגורמת החמורה דרות

הממשלה למהלכי מתנגד ביותר גדול ציבור המוחזקים.

 שותפים אכן אנשים אלפי מאות
 ודשו חיתי צורן יש כי לחנות
 למען דהירתם כמוהו מאין

ישראל מדינת שד דמותה

 עם היחסים מערכת הרס רמת־הגולן, מסיפוח החל
 והדיכוי בגדה ראשי״הערים פיטורי הדרוזים, תושביה

 הפלסטיני. העם עם שליטתנו את להנציח שנועד
 ביטוי לידי להביא הוא עכשיו שלום של תפקידה

 שוחר הרחב המחנה בקרב הליכי״הרוח את ציבורי
השלום.

 אנשים אלפי שמאות לכן ביטוי הינה עכשיו שלום
 מאין ודחוף חיוני צורן יש כי להכרה שותפים אכן

 למען ישראל, מדינת של דמותה למען להילחם כמוהו
 ההרס וכנגד הפלסטיני, העם עם הסיכסון פיתרון
 כמוהו מאין חיוני בשטחים. בגין ממשלת שזורעת

 בעמדותינו רחב כה ציבור לתמיכת זה יחידי ביטוי כי
 בציבור מרכזי זרם בשם מאבק ומחל כוח יאסוף

ישראל. מדינת של עתידה למען הישראלי,
 בעניין מילת לומר מבלי זה מאמר לסיים אי״אפשר

 כאן ייאמר הפלסטיני. הדגל של המפורסמת התקרית
 לאחרים מצטרף אבנרי שאורי הוא תמוה כי בסוגריים

 בתקרית וניתלו ההפגנה של מהמסר להתעלם שבחרו
 דגל שהונף הוא נכון זו. ובלתי-משמעותית בודדת

 שלום אנשי כי הוא ונכון מפגינים אי-אלו על־ידי כזה
 תנועה הינה עכשיו שלום תנועת להסרתו. עשו עכשיו

 אמונתנו ישראל. מדינת של עתידה על הנאבקת ציונית, ז
 תנאי-בל- הינו הפלסטינית חבעיה פיתרון כי היא

 שלום, ושוחרת צודקת דמוקרטית, ישראל לקיום יעבור
הפלס השחרור בתנועת חלק מהווים אנו אין אולם

ישראל. דגל הוא דגלנו טינית,

ל׳ ף צ ש •רזעול׳ם ,י1 ר
עכשיו. שלום תנועת דובר *


