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 במונח להשתמש שהתחלתי מאז
 הישראלי השמאל את לתאר 8ג!1.ג 1,1.

 ננאצות עלי אלה עטו הנובו־סאלוני,
 פרוב־ ״עזות״מצח כמו: זעם וקריאות

 - לכסן לומר מה וביו״ב. גנדיסטית"
 היום. את לי עושה כזו זעם קריאת כל

 מדוע הסבר: לקוראי חייב אני אבל
 במינוח פעם מדי משתמש כן אני

האנגלית. במשמעותו שלא ״שמאל"
וב ",8\1ג, 1.1,״ויש ״שמאל" יש ובכן

 טובים ציונים הינם הראשונים עוד
 עם נאיבים והתיישבות, מעש ואנשי

 הרי מיושנת אירופאית אידיאולוגיה
 הוא כל-כך מתעב שאני 8\.1\,1.1 שה-

 תל״ של בפאבים הסאלוגי״הטקטר זה
להז בצוותא ערב ערב המתכנס אביב.
 ״המסכנים". האש״פיסטים עם דהות

 כל כנגד והנאצות המלל מרבי הם אלו
הו אולמות והסוגרים איתם שלא מי

״משלהם". שלא אמנים בפני פעה
 עם מתוסבך ההגון הציוני השמאל

 וחוזר בארצנו קיומיות בשאלות עצמו
 הוא כי מתוסכל יותר עוד מהמילואים

לדבר. מי עם אין שלמעשה מבין
לפ היא והרי דוגמה לכם חייב אני

כש לפני שנכתב ממאמר קטע - ניכם
 אמנון הסופר ע״י ״מעריב" בעתון נה

 ושנשא מעיין-ברוך, קיבוץ איש שמוש,
 לידידים גלוי ״מכתב הכותרת: את

ערבים":

ל גלוי מכתב
 1 אבנים זריקת שנאה, סיפורים. לי תספרו נא אל

האינתיפאדה. עם התחילו לא והצתות
§ בש־ העיר, בהאלב אבנים עלי זרקו ערבים ילדים

|1 מדי־ שהיתה לפני הרבה הראשונות, השלושים נות
 1 הכובשים אנחנו שהיינו לפני והרבה יהודית נה

 1 יהו־ אז היינו המושפלים. המסכנים ואתם החזקים
§ וב־ ערבים, מיליון בת בעיר מעטים אלפים וכפופים. שקטים דים
ת אבנים. מכם חטפנו אז בר  • | לנו היו שם. לנו היו לא ויערות שיו

השוטרים. עיני מול אותם, הצית אספסוף בתי־כנסת.
| הפוגעת האבן כאב את הבריחה, את הפחד, את זוכר אישית אני

 הילדים מפני מתמיד בפחד גדלתי המחטיאה. האבן שריקת ואת !
 1 האבנים מן ואבנים. מכות עלבונות, מאיתנו חסכו שלא הערבים |

נחושה החלטה - העלבונות ומן איתן, ביה כאן לי מיתי האלה :
 איתן יעמוד הזה הבית לילדי. לא לי. לא ובריחה. פחד עוד לא ?
ת מול *־  ־ לידת לפני ודורות שנים שנולדו השנאה ורוחות ההרס מחו

| פעם, אמרתי וכבר יהודי. הוא באשר ליהודי השנאה הציונות: ^
 אם - כאן שלי הבית את ולמוטט לערער עלול אחד דבר שרק ׳
 ילדים על להשליך אבנים ממנו ויקחו ובני ילדי יקומו הלילה ׳

 אחרת. דעה או אחרת, עדה או אחר, עם בני שהם משום אחדים,
 שלכם שהאבנים חושבים אתם אם הערבים, ידידי אתם, טועים

: האבנים. לנו יכלו לא וחלשים מעטים כשהיינו גם אותנו. יכריעו 4
|§ בחסדי־ תלויים להיות לשוב לא ההחלטה את בנו חישלו רק הם י
 1 טעמי זרועם נחת שאת מכם, נפשעים אחרים עמים בחסדי או בם. •,
ו יי , ■וי ־׳־ ״' ^די ״״ייי ״'יייווד '־1,י •$*₪■ 1*1־ ■יין ייי? יזי ׳

לפלש שמוש אמנון קורא בהמשך
 למען ולהדבר. לשבת שפויים תינאים

 דבריו את קרא לא הוא האם השם,
 מקור מהו לדבר! יש מה על עצמו!

 קראו השנאה! שורש מהו הסכסוך!
 איזו יש האם - הנ״ל הקטע את שוב

כשו לארץ־ישראל התייחסות שהיא
 האיסלאם למלחמת (או הסכסוך! רש
היהדות). נגד

 עידו סור
חוס״ו

 המלך הודיע בו ',88 ביולי 31 ב־ נאומו מאז
 על ממלכתו של האחריות הסרת על חוסיין
 עברו עזה, ורצועת המערבית הגדה ענייני
המ השתנתה גם אך בירדן, מים הרבה אמנם
הנהר. של המזרחי בצירו ציאות

 מלחמת לסיומה באה הנאום לזמן סמוך
קור מיליון נפלו בה השנים ארוכת המפרץ

 הנהנית היתה ירדן לחינם. מוסלמיים בנות
למע ממנה זו, ממלחמה כלכלית, העיקרית,

 מחירי ירידת מאז הממלכה התפרנסה שה
 זה ובטוח עיקרי הכנסה מקור אבדן הנפט.

 ביחוד ירדן, תושבי של ברווחתם קשות פגע
 המדינה, בדרום הבדואים חוסיין, מתומכי אלו
עקבה־עמאן־בגדד. האספקה ציר עבר שם

 כספי־ מאבדן כתוצאה הכלכלית המפולת
 היא המפרץ, מלחמת הכנסות ומאבדן נפט
המ המגמה להשתנות שהביאה הסיבה אולי

וה ההתבדלות מאידך, עמון. רבת של דינית
 הביאה השטחים מענייני ירדן של התנתקות

שמ כיוון הכלכלי. המצב להחרפת מיידית
 ארצות־הברית והן ערב וארצות הנפט דינות
הפר את אז עד בירדן ראו ישראל) גם (ואולי

 לתמוך חדלו בשטחים, הבעיה לפתרון טנר
 כל ועקרונית. כלכלית מעשית, זו במרינה

 שנמשך המשחק, מן יצא שחוסיין הבינו אלו
 שהרי כלל? בו לתמוך מדוע ולכן שנה, 22

 של גורם פעם אי הוותה לא לכשלעצמה ירדן
ההצ עצם תש״ח. מלחמת מאז באיזור ממש
 מייצגת בהיותה רק היתה מאז לקיומה דקה

 אלו וביחוד ',67 עד שבשטחה הפלסטינים
ששת־הימים. מלחמת לאחר שבשטחים

 חמור כלכלי מצב בירדן נוצר לכך, אי
 תומכים לירדן היו בו בעבר, דומה מצב מכל

 וארה״ב. בריטניה או עיראק, בסעודיה, מבחוץ
 במשבר לשיא הגיעה הכלכלית ההדרדרות

מעו כמוהו ידעה לא שירדן התשלומים מאזן
מיל 12 את כה עד עבר החיצוני החוב לם.

 מדינה של התוצר מן 3 פי כמעט דולר, יארד
לשנה... זו

 הי- הללו הפנימיות לבעיות מוחשי ביטוי
 עוינות בגילויי והברורה העקבית העליה נה

בחוד ירדן וחיילי אזרחי מצד ישראל כלפי
 עם הגבול לאורך בייחוד האחרונים, שים

 מחת־ הנובעות המרובות, התקריות זו. מדינה
 המצב מן שם והצבא האוכלוסיה ייאשות
 בתוצאות גלוי ביטוי קיבלו והכלכלי, המדיני

 הגורם עליית הירדני. לפרלמנט הבחירות
ל הסימפטום את מהווה וניצחונו המוסלמי
מהיסוד. בירדן המצב השתנות

 יש בו ארוך, לטווח האסטרטגי השינוי אך,
 מעורבותם הוא העיקרית, הסכנה את לראות

 ירדן, של הערביים שכניה של וגדלה ההולכת
 ענייניה בניהול הפנימית התמוטטותה עקב

השוטפים.
 הח־ בשבט שתמכה סעודיה, בכך התחילה

המדינה. בדרום במלך המרד במהלך וויטאת

! ם ו מ ־ ו י מ
 בידו שהיתה חשב פרס כששמעון

א ירדנית, אופציה  בקדחתנות פעל הו
 בעם להאיץ מנת על היסטרית כמעט
 ואזל״ הלך החול .,שעון דעתו. את לקבל

 הקדנציה סיום מועד שהתקדם ככל
ועלוב עני הירדני כשהמלך היום, שלו.

פרם שימעון
ביד ששן־חזל עם טמוקראט

 נדבת- לקבל ומוכן כלכלתו מבחינת
הירד האופציה מאש״ף, אפילו תמיכה

 ביודענו רצוץ. קנה כמשענת נראית נית
 יכולנו הדעה, בעל הוא המאה שבעל

 חו־ היה לחצים רמת לאיזו לשער רק
 היתה השלום אופציית לו נחשף סיין

 או חרטה, מביעים אין אך בו. תלויה
 המהלך, בגין ספק הרהורי משמיעים

חדש. חול שעון רוכשים אלא
 לחתור לארה״ב פרס שמעון כשנסע

ב הישראלית השלום מדיניות תחת
 10 מסמך את נסיעתו הניבה וושינגטון,
 ראה פרס שמעון מוברק. של הנקודות

 תהליך־הש־ של הכותרת גולת את בכך
 למהר נלחצה בישראל הקהל ודעת לום

בנשיא לעלוב ולא זה מסמך ולקבל

 ידיים חככו והפלסטינים ף אשי המצרי.
 מיק- היה זה שגם התברר אך בהנאה,

שווא. סם
 לכופף שנועד בייקר מסמך הוכן ואז

 יצאו שוב ישראל. מדינת של ידה את
לח למסע במערך ומחנהו פרס שמעון

 לחתום - או זה מסמך לקבל יש כי צים
 המסמך שונה אז וגם לאומי. אסון על

 בו לראות תוכל ישראל שמדינת כדי
להדברות. בסיס

 האופציה בענין גם המקרים, בשני
 ניהל מוברק, מסמך בעניו וגם הירדנית

הממ דעת על שלא מו״מ פרס שמעון
 בשם והתחייב בהסכמתה ושלא שלה

 התברר המקרים בשני ישראל. מדינת
 לא בקלפי, לא תמיכה לעמדותיו שאין

המ בקרב לא אף בממשלה. או בכנסת
 הנוהל עקרונות של גסה הפרה זו ערך.

 גדול שטכנוקרט דמוקרטית במדינה
 המערך בראש כי זאת. יודע שכמותו

 בסיסית הבנה חסר מינימליסט עומד
 נתח כל לשלם מוכן אשר מו״מ בניהול

 ירשמו שמעשיו ובלבד ישראל ממדינת
הטכנוק בהנהגתו הימים. דברי בספר
אידיאו לא חזון, לא במערך אין רטית
ויכו יש זאת לעומת עקרונות. או לוגיה

וביורוקרטיה. נוהל חי
 בכל אחד, כל של הצעה, כל כן על
ומסוכ מגוחכת מופרכת, בעולם, מקום

 היום סדר על מיד עולה במהותה, נת
ב דבק המערך היה לו המערך. של

ת משהו; מי  הירדנית, האופציה אלון, ת
 נפטר שהיה ובלבד אבוגיילדה, תכנית

 שעונים ורוכש לו אשר החול משעוני
אופציה. לנו גם היתה יותר... טובים
 שהפכה גדולה מפלגה היתה היה
עבודה. ללשכת
לפשוש. שהפך פרס היה היה

מינימום. נשאר הטרגי מהצירוף
דאבדין). על (חבל

ל; ■ 0־.¥>ז־7*׳

 הגבולות שסכסוך למלך לרמוז כדי כאילו
 מכך, יותר או נשכח. לא ׳21 משנת ביניהם

לפ ירשו שלא למלך להבהיר הסעודים רצו
 מדינה מותו. לאחר בארצו לשלוט לסטינים

 לא אף עבורם, בחשבון באה אינה פלסטינית
לנהר. ממזרח
המש האיום היא סעודיה, ולא עיראק, אך
 עקב רק לא ישראל. של בטחונה על מעותי

 עקב אלא ישראל, מלחמות בכל מעורבותה
 חומייגי. של הפנאטית איראן מול נצחונה
 אוגדות חמישים בעלת צבאית מעצמה היותה

 לקיומנו והמכריע העיקרי המאיים הגורם היא
כיום.

אי קיומנו את מסכנת מכל, יותר אולי
 עצמם, הערבים כעדות כך המטורפת, שיותו

 מכל יותר חוסיין, צדאם עיראק שליט של
חלומות בעל הנ״ל אחר. צבאי או אנושי גורם

 או הפרסי, השאח שאף ומגאלומניה גרלות
בזמנם. עליהם חלמו לא עבד־אל־נאצר גמאל

 פעולה בשיתוף אם בין צדאם, בונה כיום
 קרקעית, צבאית תשתית לא, או חוסיין עם

 זו הנהר. של השני מעברו אווירית, .וביחוד
 שכן ישראל, של בטחונה על ישירות מאיימת

 על־ הנשלטים ירדן של בעומקה אוויר בסיסי
 ביון טיסות העיקרי. האיום הם עיראק ידי

כוו על העדות הם לשטחנו ממרחק וצילום
עיראק. של נותיה

 של הפנימית שהתמוטטותה לכן, נראה,
 המשמעת לאבדן שיביא האנרכיה, מצב ירדן,

 מובילים בירדן, והצבא המשטר של והעוצמה
 זו מדינה חלוקת התוצאה: לבנוני. מצב למעין
העיקריים, שכניה ארבעת בין השפעה לאזורי

דד ישראל גם ■ •וון עו
 והנאיבי. הטוב השמאלני ובכן זהו
 התמונה את נכון קורא אינו בטוף
 לדבר לשבת, ומציע צייר עצמו שהוא

 (על הפלשתינאים עם להסדר ולהגיע
ה בדת ראדיקליים שינויים על מה!

מוסלמית!)
 התמונה את שקורא זה הוא ה״ימני"

 לשוב לאן לנו ״אין יאמר: ולכן נכון
 וכאן כאן אנחנו כן ועל ללכת. ולאן

אד ועל חמתכם ועל אפכם על נשאר.
וא אנחנו חיים חפצי פשוט כי מתכם

 עלינו ולכן ומסיים: ההישרדות" לופי
 שתבינו עד לוותר, ולא חזקים להיות

 עוד הדבר יקח ואפילו לנו תוכלו שלא
די •הודה שניי* אלפיים * דד/

האינתיפאדה את שידביו מהומטנ״ל דורש רא ״אני רביו:ערבית עיתונות
 הצבא לחוגי האינתיפאדה שגרמה החדשות הבעיות הן ״מה ש:

קודם? ידעת שלא והבטחון
 להשוותה ואין אלינו, בקשר חדשה תופעה היא האינתיפאדה ת:

 התקוממות אלא טרור, אינה היא ערב, מדינות לבין בינינו למלחמה
 בשנה במאי 14ומ־ אותה. להשקיט חייבים אשר היקף, רחבת עממית

 שלום. יוזמת והיא בבעיה לטיפול כוללת מדיניות ישראל לממשלת זו,
 עמנו. בעימות אתם להם אומרים ואנו הפלסטינים עם בעימות אנחנו
 במובן או מו״מ, אל נרחבים מעימותים הדעות, חילוקי את לפתור בואו
 נדבר. בואו עימות, שיש מכירים אנחנו אחר

מי? עם תדבר ש:
 אנחנו אחד מצד השטחים. תושבי — עמנו שבעימות אלה עם ת:

והשקט הבסחון החוק, לישום האחריות ועלינו בשטחים הצבאי השלטון

התושבים. לכל
 בהד־ להאמין ממשיך אתה האם אינתיפאדה, של שנתיים עברו ש:

ברתה״בהפסקתה?
 מה־ רורש לא אני כן כמו להדביר. פירוש מה יודע לא אני ת:

 את להפחית ראשית ביקשתי אבל האינתיפאדה. את שידביר רמטכ״ל
המ והרשויות האזרחי המינהל ושנית לשקט, שיגיעו עד האלימות,

צבאי. תפקיד גם וזה התושבים לרווחת פועלות קומיות
במשלחת? מגורשים לשיתוף בקשר מה ש:
 השתתפות בגלל פגישה אמנע לא היחיד המכשול יהיה זה אם ת:

 תפקיד להם והאם המגורשים אלה מי לדעת חייב אני אולם מגורשים.
.לא או באש״ף
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