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בלונ החודש איתם שנפגשתי אלה כמו רבים,
 את לקבל תאלץ ישראל — זאת הרוצים דון,
היהודי. קיומה את ולסכן זה,

 לז׳בוטינסקי. חוזרים — שני ״פיתרון
אפש זו אבל יהודי. סגנו ערבי, ראש־ממשלה

במיוחד. לא־ריאלית רות
 קנזס- פיתרון — שלישי פיתרון ויש

שכ מדינות שתי שעברה. המאה של נברסקה
 אחרי במישאל־עם אופיין על המחליטות נות,
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שלום?
רי על מדובר שבה השלישית, ״האפשרות

 ארץ־ישראל בשטחי כלשהי פלסטינית בונות
ועב־ המעשית. האפשרות הנראה, ככל תהיה,

 שבהש־ הסימטריה על לחשוב צריו בישראל,
 ואם הערבית. במדינה היהודים אלף 250 ארת

יצטר כאן, רישמית שפה היא הערבית השפה
 השפה של מעמדה על הדעת את לתת כו

 ואם נקודות. הרבה עוד ויש שם. העברית
 יו״ש את מאיתנו שיוציא פיתרון שיהיה נאמר
ער ללמוד ימשיכו ערביי־ישראל האם ועזה,
 שנייה, כשפה רק ועברית ראשונה, כשפה בית
 שמזמן כמו — תהיה האם דלת? בכיתה החל
 שלהם? ישראליזציה — להיות צריך היה

 מדינית מחלוקה הנובע פיתרון כל כלומר,
 שאלות מעלה המערבית ארץ־ישראל של

 איתן." להתמודד התחיל לא עדיין אחד שאף
שלך? המועדף הפיתרון מה •

במחש להתנסח צריך לדעתי, ״הפיתרון,
והשא לקנטונים, ארץ־ישראל חלוקת של בה
 ביטוי לידי יבואו האלה הקנטונים אם לה

עליה.״ יענה הזמן רק יותר, או אחת כמדינה

חשו כל־כך לא אבל מעניינת, שאלה
 לתוכנית־ ההתנגדות על הצהרתי אני בה.

 של וההצטרפות אותה, שהציע ביום שמיר
 שמדרך־הטבע זה מאוחר. יותר באה ולוי שרון
 גדול יותר הרבה מישקל לקולם־שלהם היה

 אני לשרון, ובקשר עוברה. זו לקולי, מאשר
מחשב מקוריות גילה שבעבר שכשם מניח
 שביט- ישתכנע אם בעתיד, גם כן יעשה תית,

 בסכנה.״ איננו חון־המדינה
ושומרון? יהודה על ויתרת •

להע יכול שהייתי ביותר המאושר ״הדבר
בידי בבוקר מחר להתעורר הוא בדעתי לות
 ממדינת־ חלק לנצח הם ושומרון שיהודה עה

 ארץ־ של ליבה הם ושומרון יהודה ישראל.
 שהם כדי הכל לעשות מוכן והייתי ישראל,

 במציאות מדינת״ישראל. של ליבה גם יהיו
 מדי ויותר יהודים מדי פחות שם יש היום

 כדי מאמץ כל לעשות צריך (ואגב, ערבים,
עובדה וזאת יהודים), שיותר כמה שם שיהיו

שלד? הרעיונות את שקונה הליכוד
כן.״ — זמן של ״בטווח
•מי?

נמ הזאת לשאלה שהתשובה מניח ״אני
 אל רמת־דרג התייחסות כל במוסקווה. צאת

 חבריי את תביא שלי התנועה מצמרת מישהו
דומות." למסקנות

 אחרי באן יהיה ליכוד מין איזה •
השלום?

ומק מניח אני תיפול, המדינית ״ההכרעה
 שמיר־ שמעלינו. שיכבת־הגיל בידי ווה,

 מיפל־ להיות נהפוך אחר־כך ארנס־לוי־שרון.
 אגב, שתיצור, נורמלית, מערבית שמרנית גה

מצ את לליכוד ותחזיר אלקטוראלי, מהפך
 השונאים ממצביעי־המערך חלק ד״ש, ביעי
ה ושלנושא המשביר, ואת ההסתדרות את

 יחזיר זה הפוליטית. זהותם את שיבש מדיני
 יש אם הישראליים, היאפי׳ס את לליכוד

 ישראלית, שמרנית מיפלגה נהיה כזה. משהו
 גוליסטית־ישרא־ רפובליקאית־ישראלית,

 על יהודו־דמוקרטית, מיפלגה תרצה, אם לית,
הנוצריות־דמוקרטיות.״ המיפלגות מישקל
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 סיכונים בתוכו מכיל תהליך־שלום ״כל
 מסוכן פחות מציע שאני התהליך מסויימים.

בבחי שהוא. היבט מכל מתהליך־הבחירות,
 הסיקור בחירות, יתקיימו ברורה: התמונה רות

 פלסטינית, מדינה יוצר העולמי הטלוויזיוני
 של בהנחה שנייה: נקודה בה. מכיר והאו״ם

 לנסח צריך למדינות־ערב, ישראל בין שלום
 אבל אופציות, כמה רואה אני ניסיוני. הסכם
ההס את שיעמיד מסויים, בזמן קשורות כולן

הדדי. אמון של בסיס על דר
סי — אחת הקיימות: האפשרויות ״ואלה

 אם קיומי, במיבחן ישראל את מעמיד זה פוח.
 שלה. הלאומי האופי על לשמור מסוגלת היא

בסכ אותנו מעמיד הוא אבל מהיר, פיתרון זה
ויש — אותו יציעו הפלסטינים אם גדולה. נה

 חלקי־ארץ־ישראל אותם מהם מנתח אני שיו
הפלסטינית. הריבונות עבור בחשבון הבאים
 רצועת״עזה, דיעה: מביע לא מנתח, אני
 שלישרא- מניח אני ושונה. נפרד סיפור שהיא

 בעזה פלסטינית ריבונות לעכל קל יהיה לים
 השטח אחרים. במקומות מאשר ביתר־קלות

 השלישי והשטח ושומרון, יהודה הוא השני
 יש שבה המיזרחית, ארץ־ישראל זו ירדן. הוא

 אחוז.״ שישים של רוב לפלסטינים
ה בארץ־ישראל נישאר בוא •

מערבית.
 הזמן שרק שאלות, מאוד הרבה ״קיימות

הערבים את משאירים אם פיתרון. להן יתן

ז א  במחנה־ עושה אתה מה •
החישוקים?

 זהו ויחידה. אחת מסיבה שם נמצא ״אני
 את למנוע המנסה בליכוד היחידי המחנה
לכינו שתביא והלא־שקולה, החפוזה היוזמה

 אש״ף, בשליטת פלסטינית, מדינה של נה
 בלי והעיקר, הפלסטינית, האמנה ביטול בלי

 העולם ובין בינינו מצב־המילחמה ביטול
הערבי.״

ת סד ר טי עכ מה שמיר. את •
ולוי? שית עם נשאר אתה שיו?

 ישראל המדיני. התהליך את לקדם שצריך
 הבטוחה הדרך אותו. לקדם שלא יכולה איננה
 ובין יצליח אם בין התהליך, את לקרם ביותר

 עם משא־ומתן באמצעות היא יצליח, לא אם
 שבו להסדר נגיע אם כך, מדינות־ערב. כל

 בטוח, הסדר יהיה לפחות זה מחיר, נשלם
 הפלסטינים, עם מדינות־ערב, כל עם קבוע,

 מעצמות־העל.״ שתי של הערבות ועם
של הבכירה בצמרת מישהו יש •


