יבולה להיווסד מדינת הפלסטינים.בקריאות־מחאהילמתע ©־ץ שדון בצחוק גס .הוא
אמה •אני אגיד לכם מדוע אני צוחק .בשעה
שאתם יושבים נאן וצועקים ,ודחפורים מכשי 
רים עוד לרקע ,נסלל עוד קטע של כבי ש קם
עוד בית ביהודה ושומרון!'
אדוני היושב־ראש ,בשעה שאנחנו יושבים
כאן ,ביום־שמש יפה במבוי* עובדים הדחפורים
בגדה המערבית קמות התנחלויות חדשות,
נסללים כבישים חדשים.

שדי
אליסם
ימי כל!
של דחיסות .עובדות נוצרות בשטות
בכל יוב-בכל שעת
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מה לסשנוי
מה אנחנו יכולים ל ע ש ו ת ז זוהי השאלה
האמיתית ה י ח י ד ד*
זעו כלואים במעגל־קסמים .זה בלט מ א ד
כדוב הנאומים בוועידה זו .הכל יודעים עד כמה
רע מו צ ג והכל היטיבו לתאר מצב זה — מי
במילים בוטות מי במיגנון מתון יותר .זק־ מעטים,
מעטים מאוד מבין הגואמית הציעו הצעות
מעשיות כלשון לשינוי ה מצג

מה ניתן לעשות?
סנסקציות כלכליותז הן לא יועילו .הן רק
יגרמו לבד שהישראלים יתלכדו סביב ממשלה
קיצונית עוד יותר.
פעולה צבאית? לישראל יש עדיפות צבאית
כלתי־מעורערת
שיגוי בגישת ארצות־חברית? רק אופטימיסט
אופטימי מאוד יכול להאמץ בכן־.
לגנות? למחות?
לקרוא לוועידה בינלאומית כפי שהציע כאן
היום הנציג הסובייטי? בוודאי .ועידה בזאת תהיה
דרושד* אך איך להבריח את ממשלת־ישראל
וארצות״הבדית להשתתף בה? הרי זאת השאלה!

■שראו האחות
אדוני היושב־דאש ,אני מאמץ שיש נקודה
אחת .ו א ח ת ב ל ב ד  .שבה ניתן לשבור את
מעגל״הקסמים הזח דעת־הקהל הישראלית

בגץ ומר שמיה מדוע הוא תומך במדיניות
סיפוחיסטית קיצונית?

חא38ה הפוסטינית
אתני היושב־דאש ,יש לבך נדנה פ שטה
מאוד; בליבם של המוני ישראל טופחה האמונה
שהשלום אינו אפשדי .שאף אם נחזיר את ועדה
המערבית ורצועת־עזד* וגם אם תקום מדינה
פלסטינית ל א יהיה שלוע ל א יהיה פיתרון,
ל א יהיה ביטחון .להיפך ,המתנה הפלסטינית
תהיה בסים להתקפה על ישראל ,במרחק של 25
קילומטרים מדירתי שעל שפת־הים של
תל״אביב.
למרבה הצער ,אץ מחסור בהצהרות פלס־
סיניות וערביות ,שי תן לנצלן כדי לחזק פחדים
אלד* כגון האמנה הפלסטינית הצהרות האומרות
שהקמת המדינה הפלסטינית היא רק שלב רא שן
לפיתתן אחד ,שנ ה לגמרי .ובו׳ .השמוש
הסלקטיבי בהצתות אלד* תוך התעלמות גמורה
מכל האהתת ת א נשק יעיל בידי התעמולה
המבקשת לשכנע ישראלים הגונים ושווזרי־
שלום שתומית־השלום שלנו תוביל לאסון.
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שדיס ודוחות

עקהנוח תאומים
אדוני היושב׳דאש ,א י ר לשכנע?
קודם כל יש להבהיר לחלוטץ ,ואני תצה
להדגיש זאת במיוחד באוזני המישלחות העסו
קות ברגע זה בגיבוש ההחלטות שתתקבלנה
בוועידה ץ ,יש להבהיר לחלוטין ששני העקתנות
— העיקרץ של זכות הפלסטינים למדינה
משלהם והעיקרון של זכות מדינת-ישראל לחיות
בשלום ובביטחון — הס שני עקרונות־תאומיט
עקרונות הקשורים זה בזה בקשר בלי-יינתק ,שני
הצדדים של מטבע אחד.

ישראל היא מדינה דמוקרטית .מי
שמשנה אצלנו את דעת־הקהר ,משנה
את מדיניות הממשלה ,משנה את
הממשלה עצמה.
מקו דעודהקהל בישראל?
הרשו לי לתאר נצורה סכמטית פשטנית
מאוד ,בכל הנוגע לבעייה הפלסטינית .

השסיים והנש־רם
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יש ישראלים רבים שאינם מאמינים באלוהית
אך המאמתים כי אלוהים הבטיח לנו את הארץ.
)צחוק באולם( .אלה שלטים כחם בישראל.
שום דבר לא ישנה את דעתם.

בצד השני יש מיעוט אחד ,יותר קטן
דסחדת חזק ,אך חשוב רבעל משמעדת׳
הדוגל בבנות בשלום.
זהו אותו החלק של העם הישראלי שהפגץ
אחרי הטבח מורא בצבדה ובשאתילא 400 .אלף
איש השתתפו בהתפרצות יחידודבמינה של
מחאה מוסרית זה מקביל להפגנה של  600אלף
שווייצים כאן בז׳נבד* להפגנה של ארבעה מיליון
מצרים בכיכרחשיחרור בקאהיר ,של *ג מיליץ
אמריקאים בהפגנה אחת במקום אחד ,בוושינ
גטון.

בין שגי המיעוטים האלה מצוי הרוב
הגדול של העם הישראלי ,המתנדנד בין
שני הקצוות.
מדוע הוא מתייצב מאחורי הממשלה של מר

אדוני היושב*ראש ,הקשבנו לנאומיס המצו־
יינים של היושב־ראש יאסר ערפאת ושל מר
פארוק קדומי ,שר־החוץ של אש״ף .הם היו
מאוזנים היסב ,וברורים לכל מי שרגיל לפענח
הצהרות פוליטיות״ אני מברך עליהם נבל לבי,
אד הם לא הץ מן ה מג שיש נו כדי לשגות את
דעתם של עי־ אד ע בני־אדם רגילים מן הרחוב,
בעניין הנוגע ליסודות חייהם.

דרושים לנו מ ע ש י ב דרושות לנו
מדדות ,שאנשים רגילים יכולים לראות
אותם ,לשמוע אותם ,להתרגש מהם.
כאשר היושב-ראש ערפאת הזמץ אותי,
באמצע הקרב על ביירות* לחצות את הקווים
ולהיפגש עימו בעיר מצורה — זאת היתה
מחווה .כאשר הוא קיבל ,בראשית שנה וו,
מישלחת מטעם המועצה הישראלית למען
שלום ישראלי־פלסשיני ,וכאשר פירסמנו
הודעה משותפת על נ ד בדזמנית נתל-אכיב
ובתתיס — זאת היחה מחווה .כאש־ הוא נפגש
עם האלוף פלד ואיתי כאן ,אחרי נאומו המרגש
כאולם זד* וביטא את הסולידריות שלו עם
המועצה הישראלית למען שלום ישראלי-
פלסטיני ,ונשחיבק אותנו פומבית — זאת היתה
מחווד*

הקומוניסטים ואנשי הוועד נגד המילחמה בלבנון לא ראו את עצמם כבולים למושגים אלה ,והם
הלכו למסיבה מבלי שקיבלו הזמנה בכתב .איש לא עצר בעדם ,והם התקבלו בלבביות .כששמע ערפאת
כי גירעון ספיח ,איש הוועד נגד המילחמה בלבנון ,סירב לשרת בלבנון ,ביקש לקרוא אותו אליו
וחיבק אותו לעיני־כל.
לפני כן ראה ערפאת במסיבה את העיתונאי הישראלי אמנון קפליוק .אמנון נפגש בשעתו עם
ערפאת בביירות,שבוע אחרי פגישת ערפאת איתי ,וערפאת ידע שאנחנו ידידים.

-

דרושות הרבודהרבה מחוות נוספות .בצורות
שונות ,בדי לשכנע את רעת־הקהל הישראלית*

עלינו לשכנע את הציבור הישראלי
אזבח״ רק דוגמה אחוז״ חשובה בד
שפיתרון זה — הקמת מדינה סלם*
טינית בגדה המערבית ורצועת־־עזה ,יותר :החלפה מהירה של השבויים
לך 1י  3ו ל' 0
שבירתה תהיה ירושלים המיזרחית*  111^31ג לו ל
ו מ שר תדדה לצד מדיגדדישרמל בגבר• פיע מאוד על הציבור הישראלי.
לות  ,1967שבירתה תהיה י דו עי ם
המערבית — הי א המודד ה ס ו פ י של
דמיב^ד׳ הבסיס לשלום ל צ מ י ת ו ת ,
האם ניתז בכלל לשגות את רעת-הקהל
שלום לדודות.

בל תהידדנא שרם דר־משמעות ב
עניין זה! הקשר הוא מוחלט ,ויש
להדגיש זאת בכל הצהרה ,גם בזו
שתתפרסם בתום ועידה ז ו.

יש מיעוט אחד המאמץ שיש להחזיק
לצמיתות בגדה המערבית וברצועת•
עזר* אן 8במחיר מילחמה ניצחית ,בי זהו
דברז מל.

 71111 >] 9 |"'| 111111אודי אבניי בעת נאומו .כמו כל הנואמים ,חתבקש אבניי
 1111 #11 41 111114להגיש את סממו מראש בכתב ,כדי להקל על עבודת התרגום
חבו־זמגי ,אך הוא סטה מדי פעם מן הטכס© המוגן ,בדי להניב על אירועי היום.

הוא קרא אותו אליו. .איפה חברן• אורי?־ שאל. .מדוע הוא לא סה? מה ,הוא
מחרים אותנו?״ ובהלצה. :אם הוא רוצה לפתוח במלחמה נגדי ,אז אני יודע להשיב
מילחמהד
הסתבר כי ערפאת סבר שאנחנו מחרימים את המסיבה בהמשך להודעה הראשונה שלנו ,שבה
הסתייגנו ממיברק־הברכה הבהב.
ערפאת חזר על כן־ גם למחרת היום ,בעת פגישתנו עימו. .מדוע לא באתם למסיבה?״ שאל.
מתי פלד השיב לו שלא הוזמנו. .איך זה יכול להיות?' קרא ערפאת. ,הרי שלוש שעות לפני המסיבה
נתתי הוראה מפורשת להזמץ אתכם!״

בישראל?
הרשה א ,א תני היושב־ראש ,לספר עוד
סיפור .פעם ,אחרי שנאמתי בכנסת נאום תמה
לדבתי כאן ,קם מר בנץ ואמר. :מר אבגרי ,מבין
 120חברי״מסת 110 ,מתנגדים לכל מילה
שאפרת עכשיה* עניתי לו. :אדוני ראש־המשלד*
אני יודע זאת היטב .זה היה עושה עליי תשם
גדול ,אלמלא זכרתי ששבוע לפני ביקות של
הנשיא אנוור אל־סאדאת באן בכנסת התנגת 110
מכץ  120חבו־י-בנסת להחזיר אף מילימטר אחד
מאדמת סיני!״

די היה במחווה דרמאתית אחת,
שזיעזעה את דעת־הקהל בישראל עד
היסוד ,בדי להפון• דבר בלתי־אפשרי
לעובדה פוליטית.

משום־כר חשוב כל-כך הרדשיח .יש הברה
מוחלט בת־שיח נ ץ כוחות־השלום הפטתוטיים
כישראל וכין אש׳ף ,מכיוון שהוא מוכיח
שישראלים ופלסטינים י כ ו ל י ם לדכרזהעם
זד* שאויבים י כ ו ל י ם להיות ליתדיס ,ש י ש
אפשרות אמיתית לדדקיום של שני העמים
בארצנו.

בשגי הצדדים של המיתרס מצטייר
האדייב כשמן .ה! מוגולמיח באה בכד
קום הפוליטיקה הרציונליות מוטל עלינו
לשנות ,קודם כל ,את התדמית של דד
אוייב ,להוכיח שהוא אנושי.
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כפי שאמר פעם נשיא תוניסיד* חביב בות
גיכת יש להוציא את המיסטיקה מן הסיכסיד
הערבי־ישראלי .רק כך אפשר להוכיח לבני־אדם
נורמליים שהשלום אפשת ,ושהוא שווה מחיר
כבר.

**בור השלום
כמובן ,דרוש אומ׳רלב.

אין מיקצוע כמוכן יותר במרחב
שלנו מאשר המיקצוע של השכנת*
השלום.
^ ■. 4461466

נזכור־נא את סעיד חמאמי ,פטריוט פלסטיני
דגול ואיש־שלוט שעימו פתחתי בדדשיח
ב־ . 1974הוא נרצח בידי קיצוניים ערבים.
נזכור־נא אח האיש המירהתבמינו ,המנהיג
הפלסטיני עיצאם אל־סרטאווי ,ידידי ,אחי ,שנר

צח בידי אנשי-אקרח ערכיים .ת חו של עיצאם
סרמאווי מרחפת באולם זד*
נזכוו־נא גם את אמיל גרינצווייג ,פעיל*שלופ
ישראלי ,שנרצח בירושלים כידי טרוריסטים
יהודיים ,כשהשליכו רימוךיד לעבר הפגנת-
שלום.
אבן ,רח ש אומץ־לב לדו״שיח זה ,אמש פירסם
דובר של פודשי-פת־ח בטריפולי שבלוב הודער*
שגיגתד ,את הירד ערפאת והאשימה אותו
בכגידד* על כי נפגש עם שני סעילי-שלום
ישראליים ,האלוף פלד ואני.

זוהי אחת העובדות העיקריות
במרחב שלנו :קיים שיתוףדסעולה
מוחלט ואוטומטי בץ חזיתות־דמירוב
משני הצדדים ,בין הבגינים והאבו־
מוסאים.

כל פעולה של מר אריאל שרון מחזקת את
הערבים הרוצים להרוס כל סיכוי לשלום
ולפשרה ,וכל מעשה של קיצוניים ערביים ,כמו
רצת סרטאווי ,מספק תחמושת לכוחות המילחמה
והסיפוד! בישראל .מה שחסר עריץ — ואפילו
בוועידה זו אם יורשה לז לאמר זאת — הוא
שיתוף־פעולה בחד ,גלד ופומבי נ ץ כוחות׳
השלש בשני הצדדים.
אני סבור כי ועידה זו יכולה לעזור למסד את
הדו־שיח .תקרא־נא הוועידה להגברת הדו־שיח.
תקים־נא מיסגרת קבועה לטיפוח הדדשידו
ולהרחבתו.

במאבק על השלום ,אנחנו —כוחות־
השלום הישראליים והסלסטיניים —
הננו החיילים הקרביים .במו וינסטון
צ׳רצ׳יל בשעתו ,אנחנו אומרים. :תנו
לנו את הכלים ,ואנחנו נעשה את ה
מלאכה!״

ננאזו ונתנה
בשלב מוקדם בחיי למדתי להבין שאנחנו,
הישראלים והפלסטינים ,חיים בארץ אחת .ושיש
לנו גודל משותף ,לטובה או לרעד*

אנחנו יבולים לחיות ביחד או למות
ביחד.
תשמש־נא אהבתנו המשותפת לארצנו בסיס
לחיים בצוותא ,כל אחד תחת דיגלו ,תור שמירת
זהותו הלאומית.
בעיקכות הקונגרס הציוני הראשון .שנערך
בשווייץ ,לא הרחק מכאן ,רשם מייסד הציונות
המודרנית ,בנימץ זאב הרצל ,ביומנו. :בבאזל
יסדתי את מהינת־היהודיט' תכלכל־נא ועידה
גדולה זו את מעשיר* ותעצגדגא את החלטותיה,
כך שייאמר באחד הימים. :בז׳נבה נוסדה מדינת-
הפלסטינים:״

ואם לצטט את הרצל שדם. :אם תרצו,
אין זו אגדה!־

מישהו לא ביצע את ההוראה .שום הזמנה לא נשלחה ל א הגיעה.

• ש-חה נחצות
^ הרי המסיבה חזרו ערפאת ופמלייתו לבית״המלון .היה זה מלון אינטרקונטיננטל ,שהופקדה
> ו עליו שמירה קפדנית .באותו המלון גרו מרבית המישלחות ,וביניהן מישלחת אש״ף ,וגם אני) .שאר
חברי המישלחת שלנו השתכנו בבתי־מלון אחרים(.
בחצות סברתי כי אירועי־היום הגיעו לקיצם .לבשתי פיג׳מה והזמנתי לחדרי דג־שמך מטוגן ויין
שווייצי לבן.
הצלחתי בקושי לאכול נתח ראשץ מן הדג הטעים כשצילצל הטלפון בחדרי. .כיף חאלק?״ שאל
ק ל ערבי שנשמע לי מוכר ,אך שלא זיהיתי אותו ברגע הראשון.
.אל־וזמד אל־אללד*״ עניתי. ,ומץ הרא?'
זה היה ידידי עימאר שקור ,עוזרו האישי של יאסר ערפאת.
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