מעל הדוכן ,לעיני מנחם בגץ ,את הדג
לים השלובים של ישראל ופלסטין.

סמיגד
על אש׳ף
^ שסיים א מ רי את דבריו ביקש
* ₪סליחה ויצא החוצה .הוא נדבר
מראש עם אנשי הרדיו ,שהמתינו בחוץ
בניידת־השידור ,להתראיין בשעה זו.
יועץ השר ,נחמן שי ,מחה על כך בזעם
וטען כי הדבר אינו מקובל .האווירה
התחממה ,אך נרגעה שוב .דהיא התחממה מחדש כעבור כמה
דקות .אחרי ששאר חברי המישלחת
הציגו את ההיבטים השונים של מצע
הרשימה ופעולתה ,החלו יועצי השר
לחקור את מוחמר מיעארי — חקירה
שנשאה בחלקה אופי של תחקיר
השב״ב .האם נפגש עם יאסר ערפאת?
מתי פלד מחה על בך ששאלות אלה
מוצגות למועמד הערבי בלבד ,ולא
למועמדים היהודיים .בן־רגע התלהטו
הדברים בינו ובין ארנס.
ארנם :אפשר לשאול רק אדם אחד
בעת ובעונה אחת!
סלד :אני מוחה נגד זה שמציגים
שאלות אלה רק לערבים:
ארנם :אם הצורה שבה אני מנהל
את הישיבה אינה מוצאת חן בעיניך,
אתה יכול לקום וללכת!
בהשפעת אמנון זיכרוני נרגעו
הדברים במקצת ,אך האווירה המתוחה
נשארה.
קוחנובסקי :האם נפגשת עם
יאסר ערפאת?
מיעארי :נפגשתי איתו פעם
אחת ,במסיבת־קוקטייל בז׳נבה ,כשה
ייתי שם כנציג גוף ערבי מישראל ש
הוזמן לוועידת האו״ם לבעיה הפלס
טינית.
קוחנובסקי :האם הטיל עליך
ערפאת להקים את הרשימה הזאת?
מיעארי :לא דיברנו על כך
בכלל.
יגנם :האם נפגשת שם עם אנשים
אחרים מאש״ף?
מיעארי :נפגשתי במיסדרונות
ובמיזנון עם פארוק קדומי ,שהיה ראש
המישלחת של אש״ף ,עם הפרופסור
אדוארד סעיד ועוד .שתינו קפה ביחד.
פלד :גם אבנרי ואני נפגשנו עימם
שם .למה אתם לא שואלים אותנו?
קוחנובסקי :האם אתה מקבל את
גבולות ה־ 4ביוני  1967כסופיים ,בלי
משא־ומתן נוסף?

ברד ,פלד ,מיעארי ,צאדק )מאחור( ,אבנרי ,סאליס ,ארנון ואבו־אל־עאסל לפני מישרד־הביטחון
.אם הצורה שאני מנהל את הישיבה אינה מוצאת חן בעיניך ,אתה יכול לקום ד

מיעארי :אני מקבל שזה מה
שנקבע על־ידי הקהילה הבינלאומית.
יהודית קרם :השאלה היא אם
א ת ה חושב שאלה הם הגבולות
שצריכים להיות.
מיעארי :כן .ייצגתי עמדה זו גם
לפני שנה ,כששיתפתי עדיין פעולה
עם רק״ח .אין זו עמדה שקבעתי לצורך
הבחירות או לצורך שיחה זו .כתבתי על
כך הרבה בעבר.
קוחנובסקי :הם אתה מקבל את
אש״ף כנציג שלך?
מיעארי :לא .אש״ף מייצג את
העם הפלסטיני שמחוץ לגבולות
ישראל .את האזרחים הערביים ביש
ראל ,שהם חלק מן העם הפלסטיני,
מייצגים המוסדות והרשויות המוס
מכות בישראל .הרי משוס״כך אנחנו
הולכים לכנסת.
ארנס :זה לא נאמר במצע.
א מרי :זה נובע בבירור מן המצע.
)מסביר את הנקודות ,ואת הקשר
ביניהן(.

מיעארי וצאדק
״חקירה מענית!״

קוחנובסקי :האם הרשימה מוכנה
להצהיר כי אש״ף אינו מייצג את הער
בים בישראל?
מיעאו־י :כבר הצהרנו על כך,
מפני שזוהי עמדתנו.
קוחנובסקי :האם אתה מכיר
במגילת־העצמאות?
מיעארי :כן .אבל הייתי משפר
אותה.

פשט עם אבו־איאד ,והוא אמר לי את
אותם הדברים.
יגנם :האם אתם מוכנים להצהיר
שאתם מתנגדים לאמנה?
מיעארי :המצע שלנו נוגד את
האמנה ,מפני שהוא מכיר בישראל
ומבוסס על דו־קיום בין ישראל
והמדינה הפלסטינית.
ארנס :השאלה היא באיזו מידה

נותן כסף? האם אש״ף מימן את
נסיעותיהם?
פלד דחה את השאלות בבוז והסביר
כי כל הפגישות עם ראשי אש״ף נערכו
במיסגרת המועצה הישראלית למען
שלום ישראלי־פלסטיני ,שאין לה
קשר ישיר לרשימה.
ארנם :האם אתם מתנגדים לטרור
של אש״ף?

״בוית־הטועצות לא ניטוה את המאניכסט
הקומוניסט ,,הקווא רמהבנה עולמית .האם בגרר
זה אמריקה אינה מנהלת עימה גשאיוגתוד
קוחנובסקי :במגילה כתוב שזוהי
מדינה יהודית.
מיעארי :במדינה יש רוב יהודי,
ומבחינה זו היא מדינה יהודית .אבל
במגילה לא נאמר מהו מקומם של
הערבים בישראל .יש כיום במדינה 700
אלף אזרחים ערביים .האם יש להם
מעמד במרינה? מהו מעמדם? זה לא
נאמר במגילה ,וזה טעון הבהרה .אחת
המטרות של רשימתנו היא להבהיר
בעיה זו.
קרם :אתה מכיר גם בחוק״השבות?
פלד :במגילת־העצמאות אין זכר
לחוק־השבות .זוהי סוגיה לגמרי אחרת.
מיעארי :כאשר יובטחו זכויות
הערבים בישראל ,תיפתר הבעיה .לא
אעבור לגור במדינה הפלסטינית
לכשתקום .אני שייך הנה .אהיה כמו
יהודי אמריקאי החי באמריקה ומזדהה
עם ישראל .אולי יהיו לי שני דרכונים
— ישראלי ,שישקף את האזרחות
שלי ,ופלסטיני ,שישקף את הזהות
הלאומית שלי.
קרם :אש״ף.דוגל באמנה הפלס
טינית ,המבקשת להשמיד את ישראל.
מיעארי :על האמנה אבר הכלח.
זהו מיסמך שאינו שייך למציאות.
קוחנובסקי :הוא בלתי־מציאותי
או בלתי־רצוי?
מיעארי :הוא בלתי־רצוי .הוא לא
משקף את העמדות של אש״ף כיום,
כפי שבאו לידי ביטוי בהכרזות ובמע
שים רבים.
ואליד צאדק :הייתי חבר
במישלחת ישראלית שנפגשה בבור־

אתם מזדהים עם אש׳׳ף ,שלא ביטל את
האמנה.
סאלים :אש״ף עצמו קבע עמדות,
הנוגדות מכל וכל את מה שנאמר
באמנה.
א מרי :ברית־המועצות לא ביטלה
את המאניפס ט הקומוניסטי הקורא
למהפכה עולמית ולחיסול כל הממש
לות הקפיטליסטיות .האם בגלל זה
אמריקה אינה מנהלת עימה משא־
ומתן? האם איננו רוצים בגלל זה שת
קום מהדש שגרירות סובייטית ביש
ראל?

בלי
להיצות-ידייס
ך• אחר מכן עבר הוויכוח לשאלת
( היחס למדינה.
מיעארי :המדינה צריכה להיות
של כל האזרחים .זוהי בעיה יהודית
יותר מאשר בעיה ערבית.
ואלי־ד צאדק :אני רוצה ,למשל,
שההימנון יתוקן .אני רוצה שיתקבל
הימנון שאני יכול לשיר אותו מתוך
הזדהות .האם זה הופך אותי לאוייב
המד;נה?
סאלים :אני לא רוצה רק להשיב
לשאלות .אנהנו רוצים גס .להציג
שאלות לשר ולעמוד על עמדותיו.
ארנם :אני כותב ומדבר עליהן כל
הזמן.
כאן עברו יועצי השר לחקור את
מתי פלד על הפגישות עם אש״ף .האם
אש״ף ביקש מפלד ומאבנרי להקים את
הרשימה היהודית־ערבית? האם אש״ף

מיעארי :כן ,וגם לכל טרור אחר.
ארנם :האם אתה תומך בפעולות
נגד הטרור?
מיעארי :איני מבין דבר בעניינים
צבאיים .אני לא יודע אפילו להשתמש
באקדח .אבל אני חושב שטרור אינו
עוזר לשום צ ד ,ושיש לשים קץ לטרור
מכל הצדדים.
פלד :האם גם על כך נשאלים רק
הערבים? אני ,כיהודי ,מתנגד לפעולות
מסויימות ,המתיימרות להיות פעולות
נגד טרור ,כמו הפלישה ללבנון.
קרם :האם אתם מתנגדים למאבק
המזויין בכל צורה שהיא?
מיעארי :כן ,וגם מכל צד שהוא.
למרות האווירה המתוחה בקטעים
מסויימים של השיחה ,והאופי של כמה
מן השאלות ,שמתי פלד הגדיר אותן
לאחר מכן כ״גזעניות״ ,נדמה כי פגישה
חסרת־תקדים זו של שר־ביטחון ישרא
לי עם גוף יהודי־ערבי אותנטי השאיר
מישקע מסויים .הוא בוודאי עורר את
המשתתפים למחשבה.
ארנס עצמו הודה בכך כשסיכם,
בקול מהורהר ,את הדברים בסוף
הפגישה :״הנקודה העיקרית היא שיש
באמת מצב עדין .הערבים בישראל הם
קלק מן העם הפלסטיני ,והם חלק מן
המציאות הישראלית .את הבעיה הזאת
צריכים להבהיר.״
הסיום היה קורקטי ,כמו ההתחלה.
השר אמר שלום באדיבות ,לא לחץ את
ידי הנוכחים ויצא מן החדר ללישכתו,
כשהוא מבטיח לתת תשובה ״בהקדם
האפשרי".
הוא לא אמר אף ברמז כי הוא
מתכונן להחליט תוך שלוש שעות.
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