
 במובלעות חיים פלסטינים 550,000 שכם.
אלו.
 להשאיר רוצה אתה אלה ואת •

העצמי? לניהולם
 יותר אף להיות עשוייה האוטונומיה לא.

רו שאנו הוא עתה מדגיש שאני מה עמוקה.
 זה אבל יותר. רחבה אוטונומיה אפשרות אים

 בשטחים. מחזיקים אנו אם רק להתבצע, יכול
 שנים לפני שלנו ההתיישבות תוכנית היתה זו

 זאת, עשינו אחראי. הייתי אני שעליה רבות,
 להבין צריכים אנשים אותה. השלמנו טרם אך
 להיפך, לשלום. מיכשול אינן ההתנחלויות כי

 בבס־ מאוד חשוב מרכיב מהוות ההתנחלויות
 תוכניתנו, את להשלים שנצליח ברגע חוננו.

גדל. האוטונומיה להענקת הסיכוי
 שימעון בשבילך: חדשות לי יש •
 עם הסדר יהיה אם כי לי סיפר פרס

ליישו התנגדות כל לו אין ערבים,
 ערבי בשילטון החיים יהודיים בים

הירוק. לקו מעבר
 לעולם זה רצינית. תשובה שזו חושב אינני

הערבי. בשילטוו להיות יכול לא
 יהודה את מספחים אינכם מדוע •

לישראל? ושומרת
 מהשטח חלק — סיפוח על ממליץ אינני

 על שלנו באחריות מעוניין אני אך — אולי
 השטח חלוקת על שמדברים מי יש הביטחון.

 כל אס כי לך להראות יכול אני לקנטונים.
אר היו קנטונים, לחמישה מחולק היה השטח

 פיתרונות שיש כך יהודי. רוב עם מהם בעה
המ מגוונות אופציות ברשותך יש אם שונים.

 בערבים־יש־ מדובר כאשר יותר. קל נעשה צב
 ישראלים. אזרחים הם שכן פיתרון, אין ראלים

הארץ. בלב חיים הם ישראל. ממדינת חלק הם
יותר. למסובך הנושא את הופך כמובן זה

 מהארכי- אחד היית שתן, מר •
ה האטומי הכור הריסת של טקטיים
 שנות בתחילת ישראל בידי עיראקי

 כור מפתחת עיראק עכשיו .80ה־
 האם מתוחכם. ומאוד נוסח גרעיני
זה? עם לחיות יכולה ישראל

 הריסת על שנתקבלה שההחלטה חוזזזב אני
הסכ מההחלטות אחת היתה הגרעיני הכור

 עכשיו, כך. על המלצתי אני ביותר. ריעות ן
 בכל העיראקים התנהגות את שראינו אחרי1 י

 בגאז, בכימיקלים, השימוש המילחמה, שנות
 והעולם — אזרחים אלפי הרגו שבה הדרך
 היה מה לדמיין יכולים אנו — כך על שתק
אטו כלי־נשק להם היו אם להתרחש עלול
 מההחלטות אחת היתה זו כי חושב אני מיים.

ממש שהיא באיזה שהתקבלו היותר־חשובות
 את עשה בגין שמר מאושר אני בישראל. לה

ההחלטה. אותה

 עתה עד מוהיגיה. בכיר■ עם כישראל לוריא רעו! שערך הראיווווו רדו בסיד האחרון וה
 ועד האיטלקי רו״ מסג ו״איד המוגר■ ם״אהר מ-אל עיתווים כמאות הדאיונוח פורסמו

 בעוד טיימס״. ״נה ו.א הארלד־ ל-מיאמי
בד, וחשובות שאלות מכילים שהראיוווח ל  ב

 שיחשוף מעמיק זיתוח יפורסם שבסתיו הרי
 הרגשות התח־קרקע״ם, הזרמים אח

ישראל. מנהיגות של והחובויוח האמיתיים,
םרצזעת־עזה). ק״ם 13 שחן, (בחהח

ה מ  לך קוראים ממתנגדיך •כ
 אתה האם שרון גנרל ״פאשיסט״.

פאשיסט?
 פאשיסט. אינני לא, — סרקסטי) (בחיוך

 ליתר אנחנו, בדמוקרטיה. חיים כמוכם, אנו,
 התיכון, במיזרח היחידה הדמוקרטיה דיוק,

 חיים אנחנו אבל שנה. 40מ־ יותר שקיימת
 שלא בבעיות ונתקלים וסכנות, איומים תחת

 בארצות־הברית, לא אחרים, במקומות קיימות
בעולם. אחרת דמוקרטיה בכל או

סיטו איזו תתכן האם שרון, מר •
דיקט לחזות יבול אתה שבה אציה
בישראל? שולטת טורה

א. ל היא התשובה
מיקרה? בכל •

הי־ הדמוקרטיה היא ישראל מיקרה. בכל

מאמין אני
 הוא אני ■3

שעשוי האיש

 כל דרך מאיראן התיכון, במיזרח חידה
ה לאוקיינוס ואפריקה,-עד התיכון המיזרח

 אינני דמוקרטי. עם שאנו היא האמת אטלנטי.
 שמשהו רצון או צורך, אפשרות, שום רואה
 לחיות שנמשיך מאמין אני יקרה. כזה

כעת. הוא שהמצב כפי בדיוק בדמוקרטיה.
ב ליהודים דמוקרטיה לכם יש •

לערבים. לא אבל ישראל,
 מיער קבוצות לנו יש כך. סבור אינני לא,

אז־ שהם ,750,000 בעיר בארץ, גדולות טים

 משתתפיס אינם הם אחת: מסיבה לכן קודם
 הם בכף צורך אין בישראל. הפוליטיים בחיים
 ירדן ישראל. בחיי חלק לקחת רוצים אינם

 אדמת כל מסר 75מ־* יותר בתחומה כוללת
כשיל שהיתה פלסטיין, לשעבר — ישראל,

^ ״ >|ני~//. /
 קיימות. הן כי חושב בהחלט אני המוסריות,

 את בחשבון לקחת צריכים אנו כמובן, אבל,
 הבעייה השנים. במשך שחלו ההתפתחויות
 מדינה בהיווצרות להיפטר החלה הפלסטינית
פלסטינית. מדינה היא ירדן בירדן. פלסטינית

שרום״ להביא

מארש׳1 ולי1 ו נה הי היסטורית, ן, 1רד
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 40מ־ יותר בינינו החיים ישראלים, רחים
לח יכולים וערבים שיהודים מאמין אני שנה.

בצוותא. יות

 אומר כשאתה שרון, מר •
 את מזכיר איכך ערבים״ 750,000״

 שומרון ביהודה, החיים הערבים
 ב- — מדובר איתם ביחד עזה. וחבל

 בשיל־ החיה האוכלוסיה מכלל 387״
ישראלי. טון

 כיום ושומרון ביהודה הערבית האוכלוסיה
וימשי ירדניים נתינים כולם .720,000 מונה

 לא מעולם בעתיד. ירדניים נתינים להיות כו
 לא מעולם שכן ישראלית, נתינות להם הצענו
אותם כללתי לא אלה. שטחים לספח הצענו

 מאי״ נלקחו אלה 75.*הבריטי. המנדאט טון
 לשושלת הבריטים) וניתנו(בידי ,1922ב־ תנו

ההאשמית.

אם ה  יש שלישראל חש אתה •
ייח? לגבי מוסרית תביעה עדיין
 היסטורית, (ירדן), זה שטח כי חושב אני

 רק לא ההיסטוריה אבל מארצנו. חלק הינו
 ההיסטוריה הבריטי. המנדאט בזמן נוגעת
 באו היהודים כאשר רחוק, יותר הרבה הולכת

ומת מאז שנה. 3800 לפני זו לארץ בראשונה
מהממ חלק ישראל, מארץ חלק היה זה מיד
 ולכן, שלנו. מהמסורת חלק היהודית, לכה

 המוסרית. ומתביעתנו מזכותנו חלק כמובן,
ולתביעותינו לזכויותינו מגיע הדבר כאשר

 ויתור עושה זו, בעוברה בהכירה וישראל,
עצום.

ל זקוקה שישראל פעם אמרת •
לע להעניק מוכן אתה אבל ביטחון,

אוטונומיה?״ של ״מובלעות רבים
 מטעמי עמדות באותם תחזיק ישראל ובכן,
במ נמצאת ישראל שלנו. הבעייה זו ביטחון.

לפעי איזור־מפתח היה זה ושטח מיוחד, צב
ב כשמדובר השטחים, ל כ טרוריסטית. לות

ישראלית. בשליטה הם ביטחון,
 הערבית האוכלוסיה שמרבית הוא המצב

חברון, בית־לחם, אלה: במקומות נמצאת

ההווה? לגבי מה אבל כן, •
 זו ערביות בידיים אטומי נשק כי חושב אני

 כי חושב אני מאוד־מאוד. חמורה התפתחות
זה. את למנוע כדי צעד בכל לנקוט צריך
 קטנה קהיליה כי חש אתה האם •

כי ללוחמה מאוד פגיעה הינה זו
מית?

 מסוכנת התפתחות זו כן. היא התשובה
 טילי של האחרונה כהתפתחות כמוה מאור.

 ובע־ בעיראק בסוריה, הנמצאים קרקע־קרקע,
פי הוא ביותר המסוכן המצב רב־הסעודית.

 ראשי נושאי חדשים קרקע־קרקע טילי תוח
ועי מצרים בין משולב כפיתוח כימיים חץ

 גרמנית. ומומחיות ארגנטיני שיתוף עם• ראק
ק״מ, 800 של מדוייקת פגיעה טווח בעלי הם


