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. n1*r'n rut nmu *j* ;pt> .p 1" ק.יו
יגילו בסים סידוריים ענינים מספר לגו וסילסון... אק1ין הפרופסורים

לה1*1ת תתייחס שהוועדה חשוב להערכת*,
והתנובה סל, ישי>ל במילואים אלוף ידי על ב1ה"ל לרהארגון שהועלו
תאשר, הוועדה on מ1יע, הייתי הבסחון. משיד ידי על להן נתקבלה .
בטחוני, רכש בלוש* העוסקת רום, פרופ' .ל בראשותו המשנה לוועדת

הכסחון טשיר נ*יגי ווות סל אלוף את ותזמין הזה לנושא תתייחס הטלא ן.בהרכבה רהארגו ה יית בע את לפנינו לה1יג כדי
רובינשטיין: עכשיו,#. ומעיר חוזר ואני חודשים, כסה לפני איןהערתי , נה*ל *ל 0פ1יפיות 9יות עולות כאשי

כולה, המליאה את להסריד יכול ועדה חבר רק tk 1 ,itriiV מ*נה ועדת לנו
מבחינת לא 1ה*ל, יהיה *?ימוקה מקינה ועדת בהקפת בר1יגות לדון מגיע אני

©בניות ארגוניות, בשאלות אלא כאן בהן עוסקים שאנו בסימניות קאלות
כתובת. לנו ואין פעלים ^אנו דבריס משסעת, ^ל ובאלות

,7**0 לוועדת 09 גם לי י* לדברין. פסכים אני
טסטר עם דיברתי 1ה"ל". לכוננות "ועדה  כזו

ארגמ: מ. ו י ד,

ליין
לשכנע ה1לחתי ולא המתאימים, הכישורים בעלי אותם *ח*בתי ועדה חברי
כדאי שלא לי נדמה הזו. המשנה ועדת ניהול ע1מו 7ל 'ליקח מהם אחד אף

זו. לוועדה יושבראק שיהיה לפני
במליאה? לדון לא למה תלןןי: ט.

<רנם; ם. רוםהטיר סרופ' של המשנה שוועדת מבקש אני
יבוא זה ואחרכך יסודי באופן ?*תהוושא תחקור
להגיע כדי מלאות ישיבות כששישבע פה שדרושות חוקב אני הוועדה. למחיאת

ע1סו, על זאת לקחת רום טסרופ' פבקש אני הקורה. לעובי
המתאימים הכישורים כעלי הוועדה מחברי אחד אף
לעניני המשנה ועדת יושבראש להיות הסכים לא

לא.

ן ^סיין:נ*נך

.ל?1ה
ארנם:הי

יילראל כ7ניזק"ביי הםננה ועדת המלצות

לענין המשגה ועדת מטעם ביניים המלגות לנו יש
רובינשטיין. חברהכנסת בבקשה, ישראל. ערביי

ס: 1 אר .0 י_._!*. SJ

ז ובינ>טיי הערות,ר לשמוע מעדיף הייתי ע*מו. בעד מדבר המסמר
מוסיפה והיא בו1עו, גס שחלקן הטלזותקודםוח בעקבות הולכת" ידיההמל1ה; ועל ערבים לעניני היועץ ידי על הובעה כזו שדעה לאחר אחר, חידוש
ישיאל. בעניןערביי יספל מיוחד ששר והוא  הממשלה בשם נסים השר

בעקבות הלכנו מיניסטריון. להקים הכוונה ואין נוסף לשי כוונה ה אין
ב08000 מיוחד עוזר עם ההתיישבות עניני על מטונה
שנעדרת משיה ערבים, לעניני יועז ה משית אח לבטל
הפסקנה זוהי המיועד. לשי לשכתו ואת היועז את

A

ועדת את השרים, ועדת את לחדש
הקודמת. המסשלה שהקימה כפי

שהיה גלילי השי של הדגם
מניעים אנו מנכ"ל. של
ולהעביר ממש, של השפעה

יקריח. הע
מבקשים אבו
היהודיתערבית, הטוע1ה ואת הטנכ"לים
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עיניי לבזייח יותר הזינה המשנה שוועדת ככל
cnxyn םהפער התרשמנו , ביותר העפיקות הפנים מבעיות אחת שזיא ישראל,
הוועדה ms'h טבק* אני בה. לספל הכליס היעדר לבין הבעיה עוגטת בין
והמשטרה הפנים שי בשכתוב סעותנזדפסה, לתקן םבקש אני להפלגות.

הפנים. < להיות ו1ריך

נסיס השי דברי לס* לגיחות םביןש!פטשלה, אני
ההפלגות. את nVrjpa xx/m בכנסת,

; ארנמ .0 הי1

ז: 0*י גינ>8 >ד אסרא. והוא אישי ואומן נסים הקר עם שוחחתי
אפר שהוא פה . ההפלגות את תקבל חפםשלה שלדעתו
תזה. ן יו רע ה את פקבל בע1ם הםפ9לה ראק הסט*לה. רא* עם שיחה לאחר ק ר זה

הפולחן על ההמל*ות את חיום o*kxx> 13m :*1>.y ltfa
את לתת כראי אולי פה. אינם גוועדה חברי ורוב

הפלאח הוועדה ידי על האלה ההפלנות את לאפץ א ולהחליס לעיון זת
הבאה. בי*יכה

בסדר, ארז^: .0 ** ין ה

ועדת יועברא* את להבהרה לשאול 1ה רו הייתי 1>^_יג1.1_
בהפלגות. הזו הנקודה את נגב* איר ולשאול הפ*נה

כין הקשי הוא ישראל בערביי הטיפול לגבי החשובים שאחדויבריס חו*כ אני
אתנוש* להפריד שקשה נראה לי ארךישראל. לערביי ישראל ערביי בעיית
כטובן, ישראל. טדיגת של ובליטה בשטח בסי1§ס טבעייתח5רביס הטיפול

זו פבחינה ועזה. שופרון יהודה, ולערביי #ראל לערביי שונה חוקי ט1ב יש
הזה לענין ייכגסו שההטל1ות היה כדאי זו ה בנקודה דגים לישכאשי נדסה

הערבי בבעייתילפגזר שנטפל לראות לי ♦ה כי הסגזרחןרבי. בבעיית הטיפול של
זה. בנושא הטמשלה של הטיפול לדרך התייחסות ללא

י הלו חברהכנסת של לה*עתו פגסרף אני כללית,
שאפשר חושב אגי ראשון םרפרוף נחליט. םכן ולאהר התפלגות *ת ק1ת שגלפד

יג. ובעלות^ר חיוביות נראות והיזםלגות הטשנה לוועדת להודות
לשמוע זו בהזדפבוח שני וסגר עוסק ביתר אליהן להתייחס רו1ה הייתי אבל

בכללותו. הערבי הפגזר של בנושא הטשנה ועדת חשבה פה

משיד בידי יליא שם מיניסטריאלית ה האחריות
ן. הבסחו

ישראל ערביי בנושא המיניסטריאלית היום1*חריות
זאת לשוות מגיעים פה הפמשלה. ראש םשרר בידי היא

:uiJL.*2

ם: רו

הנעיה כל על כדילזשוב אולי שינוי, על דנים אם

ו: י רובינ*מי כתבא. לסי אותנו. מגבילים הסרפ10אוףרסרגס
בלבד ישראל בערביי להתעסק עלינו שלגו ההסמכה
לעניגי רק הוא קיועז כן. ישאי גם שזה פגיע אני השטחים. בערביי ולא
פשפסית חוקית במתכונת השטחים בערביי סססל ן תבטחו םשיד ישיאל. ערביי

לגפרי. אחרת

פעבר בנושא לדון הכמכה תיתה לא הסשנוג לוועדת
של בקשתו את שנקבל מניע אני ישראל. לפדינת

ארנס: פ. יו ה

הבאה. לישיבה ההפלגות אישור את ונדחה הלוי חברהכנסת
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רכוי לפיצויי ערב יהודי תביעות ן בעני תמלנה ועדת ידי^המלצות בנזקי
JJPJJM.P_j יהודיה*ג תביעות בעגין שדנה !ז6ש1ה לוועדת

אל0ר1*יביות הזעות ?תי יש לפיגויים לבניערב איתן ושל שטיר סשה המשנה ועדת יושבראש של האחת להטלגות.
בדעתטיעו©, , נוף עקיבא של והשניה

לבני איתן ^6יר, משה  המשנה ו*דת וזבדי
שולחננו על מתגלגל העגין זאת, 09 . כאן נטגאיס אינם נוף ועקיבא

הטיעוס דעת ואת הרוב דעת את לקרוא הוועדה לחברי מגיע אני כחגי"גה. בבר
*ובייקסיביק. כבוררים ולהכריל

זה? את גם נדחה אולי

אתוזלטלגות. שנקרא מזיע אני לא.

;* חלו .2,

אינני קוליות. הערות כסה לי t.
הרוב ד7לו דין הנדוליס ההבדלים

1.1 דוגי**סי* אתא. רואה
כוונתיוהטיעוס. החברים. לב תשומת את לחס8<נ מוכרח שאגי אחד דבר יש זאת, ?מ
שלום חוזה חתיטת לכל יעבור בל תנאי האומר: ב, בדעחהרו ,5 לסעיף

הסכמה הוא  ביחד כולן או לתור *ן7רבית בל לבין לאותןיקראל ישראל אח
שוועדת היא הט*מעוח דולרים. במיליארדי
. הםסשלה **י*רה מ1רים *ם התמכמ סיוסת נגד

התיקון את גם
זה אם נוף של

נאסר כאן קרדינלית. לא היא אבל קייטח, היא גם קרדינלית, יה ב? לא היא
זה את ?ושים אם אלא כזו המלגה לקבל לנו *1ר בהסכם. להיוח *ריך שזה

הממשלה. ידי ?ל ?אושרה ההסכם לסיוסת בניגוד שזה ביודעין,
הנוסחים. בשני 5 לסעיף היא שלי ההתנגדות

לפגותבי| עקרונית
הססמפטים

לגאת גריכה והבסחון החוץ
זאת. לעשות יכולים איננו
הגעתו את מקבל הייתי מקבל.

הרכוש בעיית האסת למען במגרים כי

הנזקיסהללו, 7ל ובטרינה, כ7ם גלובאלי,

אינני נוף חברהכגסת קל
מקיף. סכם ה במסגרת היה

הגעותיהם. את ינמקו ההגעות .9*1bT y'tQ 'j* :*JjL3_*J1
ונו כאשר היום בזה לדון לגו בוער כך כל הוועדה?מה חברי של מגומגם כן כל בהרכב

ידעו המגיעים ושני היום מדר על היה זה
היום. סדר על שזה

;as* מ. ר יו ה

ו6. 5 או6ר0יביים: שני*י9ים יש הזה במסטר
הנקודה את מבין אני מרכזי. יף ס? זה תשלום בהסכם הפיגויים נושא הכללת
קייסיס הסדרים לגבי בסתירה יהיה לא שהניסוח .רובינשטיין חברהכנסת שהעלה

סעם יש נלל אם והקובע הכבד הנושא זה שני מגד אבל שיהיו. הסדרים שלנו,או בהחלסוח טעם אין בהסכמים, שקשור *הו להטלגות נכניס לא אם בהטלגות.
פללי נעיף ידי על גוכלל הזה הנושא ^גרים 07 השלום הסכם שומיניסת מבין אני

5 סעיף הזה. בנושא לדון *גריכה לוועדה ההדדיות הפיגויים תביעות העברת של
לחכריזכגסת אם זה. את מכסה יותר . פחות נוף חנרהכנסת של כהגעתו

בטה תדע משנה ועדת שאותה כדי אותה שיאמר מגי* *י הגעה, יש רובינשטיין
הםלגווו. בקבלת סעם אין בכלל, לזה להתייחס לא היא ההגעה אם כי לדון.

חשובה כנקודה זה את יו"ה אני להיפר,
יהודי. רכוש נלקח במגרים גם

:/ נ>>פיי רו j*

דים: ,

מהרכוש גדול חלק למשל. לעירק
זרה אזרחות *ל שקסרו יהודים

להשוות אין פיגוי. ונם חלקית בעין
אה השוו ללא
אגל שהו6גע
רכוש החזרת

נדמיין; ^י רו א,

גם היתח בארץ, שמתגוררים
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לא 'נאסור חיוב אני ובעייק. במוריה יתה שה המא0יבית להפקעה זה את
ומתן א בסו וייאמר, א, וינויים: וני מנז/י אני אבל הזה, הנו** את להקלות

הן מנריס יחידי ול התביעות לטנרים, יןיאל ב*ן המןיתפת בוועדה
מיהודית, כמןקמתתקהילה יןראל סדינת קל והן 0נרים יהודי וי1 הספניפיית

הנוקאחזה בעתיד, פורום בכל ב. במעלה; ן הראוי העדיפות טדר יועמדו
אופן בוים ודנה הייתי לא אגל יולח. עדיפות בעל כעגין יעמוד

יק ,7 המסולה. להחלטת בניגוד ועומדת החלטה אורחא אגב תקבל והוועדה
החלטתנו. מערך יפחית

ן נדו קבה הבאה הוועדה קביויגת מניע הייתי ארנמ; מי "ר 1.,$
ידי על והונע אתהגוסח נביא סוסית, ונכריע

וזבינוטיין. חברהכגסת

אחריס. 0עי0ים לגבי גם להעיר מבקו כן,*י אם ין; ונ*נ>סיי ר א.
ועדה להקפת פיונגד החוץ *ס*רד לדאבוני,אגי*יכנע היהודים. ול התביעוח חומי את >רכז החוץ ס7ירד ייןפ*רדית.
החימר וכל כיוון *מאיס. גורם כלל בדיר הן בארץ בין~מ*רדייח ועדית

0ע0 רואה אינני מייחדת, במחלקה החיץ, מןרד בתחים הווו בגיוא
אולי הפעילה. את יעויט >ק דבר *ורים, לפקירדיס הטיפול את להכחיב

החימר. את ריכז לא ם סטי פו ה מורד המןפסיס, מורד את להוסיף אפוי
התביעות, לגבי העובדתי החימר *גל הפופסים. טורד ןל היא המןפסי החימר

מיכן אני אז חיץ. ה במורד י מ*י , בני וחן מה לעומת מאכזב וא ה ואגב,
*גי כד 01*0 יעכב. רק זה כי יותי, לא *רל אלה, פןרדים וני ויהיו

מין"מןרדיזו. ועדה להקים פהולסלגה מסתייג
רובינןמיין חברהכנסין ול להנעתו קרוב *in :*ahn בדיין.0. תועלה וה1עתו מניע ואני ""

. יה מפ יו ר ימסו בה גלא ערב יוזידי בת1יעת לדון גריכה תועדה דעתי, לטי
את למחוק *רין ,1 סעיף את למחוק נוף חכיהכנסח והו* כסי לכן

הניעו בעולם יהדות ומנהיגי וכתוב בכו ערן אין .4 ס7יף ואת 2 סעיף
בתביעות לעסוק נריכה יתה ה הוועדה הנעתגו. תה י ה זו מדינות. וחי להקים

סיה. סו יססוריו בה לעסוק ולא החלטות, לקבל נייר זה על ערב, יהודי

בהנעול חלפי מביהכנסת לדברי טנסרף אני jajn .*jg
m במלים: ולהתחיל ו2, 1 הסעיפים את להןטיס
. יןראל על טוטאלית תוקפנית במלחמה הערבים פתחו *ראל מדינת nopn 09"

להןמיס. י* וכי' מדינית ותי קל ההיססיריה כל אח מספיק. זה
i סעיף את להיניא סנ§ע אינני רובינוסייז. חביהכנסח אסר ן למה סנסרף אני

את נריך^עלות קלום תסכם בכל בליעביר'/ תנאי * כתיב יהיה ולא <3K
להנעתו 7 סעיף את להוסיף מניע וגי ערב. ליהודי גוואהסינויים

יביאו בינלאומי ודיון פורום בכל יןראל ונניגי *יר, מביהכגסת ול
זה$ בניוא והדעות התביעה את ביטוי לידי

לחבייהכנסת ויאמר הוועדה טטזכיר סבקו אני ארנס; מ. ידיר ך.

היןיבה ול הפרוטוקול על yam. לעבור ונוף ומיר
אחת נירסה לוועדה להניע מסוגלים הם פה ונאסר מה לאיי ואילי הזי,

להחליט. באה ה בפעם ננטיד לא, ואם מאוחדת.
לדעתי, עייף, דולרים מיליארדי לכתוב כמקים רובינשטיין; א.
במה יותר טוחןית הז*ה ונותן לפירוט להיכנס
היום יו דבי. אומי אינך דולרים מיליארדי איטר אתה כאור כי חינונייס.מדובר. לנרכימ וגם 5גיטיים לניבים גם הסחןה ונותן חומר החיץ במורד

סופי, מוופן המספר את לקבוע אסןר אי אם וגי, מנד ס:; ארג ט. "ר יו ה
. לקב*ע לא סב םו
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למשל: התביעות לסוג פירוט לחת ס*יע אני רובינשטיין: יכו',/ו. מסלוזלין ניידי, דלא נכסי
קבווות: בשלוש מדובר השילומים. בהסכם הראשונות בת**עות שעשינו כפי

*ב; ממדינות הקק*יה וקב זנגוס נ80י אובדן .2 שנשאי; ו*וש .1
בישראל, ערב יהודי של שלי*יקום פסיוון כאפוסרו ישראל מדינת של התביעה .3

כלל*. ולא סג*י1י משהו לתה 1ריך

יון. המיוהד את נדחה כן, אם 1*רנם; .0 *י"ך ך,

אקצין בנימין פרו2' בהשתתפות הריון הגוסך  ובשומרון ביהודה האוטונומיה
^_ £יל12./ מנחס ופרופ*

קודטח בפ07 אותך הפסקני 11 ^0^^* rD1no :|10V*b .a 3\ן*ר
בבק*ה, יו. ק:* יו גט* דבריך. נא0נ7 ""

קלו*ה תכלול של* שהסקיה אסרתי הקודמת נפגי*ו! ן.;^ 0ילסו קוויטי על קנרה^*/ היסטורית סקירה א. פרקים:
הס*ב בתיאור הרווחים מוזגים *ל והנ*8ה ניתוח ב. הפוליסית; ההתפתחות

עכק1יו המעודכנת ה10ב תמונת נ. בפסחים; יסוד וקו9ות וכמה בפסחים
בראותכם, . א' פיק את הקודמת בפעס לה1יג הספקתי העפ^יתוהשלכותיה. הט1ב לתמונת להמריד  הפרקים סדר בבינוי להמטיר טבק* אני

על הן מתבסס *זה כיוון , קלהטו*גי0 ולהבהרה לניתוח לעבור ואחרכד
עדין!. זי זה ואולי העכשווית, הט1ב תמונת על והן ההיסטורית הסבירה
בענ0 לתאר מתחיל אני עכ^ויו הט1ב תמונת את

בירושלים. סאדאת ביקיר שאחרי בזמן הענין התחלות ועם קטפדיוייד סלסני
אותה דעכה 1978* וראיית 1977 בסוף בירושלים טאדאח ביקור לאחר מה זמן

סאדאת. #ל י#לו0 ליוזמת ושומרון כיהודה קיימת ^היתה מוגבלת דיבורית תמיכה
חטובים, פחות או יותר אישים היו תמיכה. V* מסויימים גילויים היו כזכור,

תמיכה ולהביע למצרים לגאח התארגנו מיוזמתם ? חטובים, סחןין כלל בדרך
נעלטו שהיו, ככל מוגבלים הללו, הגילויים אך סאדאת. *ל ביוזמתו

לי נדמה השטח. מפני לעלמו לפחות או , וחגי חודשיים תוך יותר או פחות
ממוסד גיבורי לחץ והתגברותשל הסרדה ראשית, סיבות: כמה לכך שיש

בברכה שקידמו בכר 0 אש נגד שהתריסו ניכור אישי אוחס נגד אש"ס תומכי לידישל בא זה כי טפוסד, לחץ אומר אני נגדו. י*א אש'פ ש למרות סאדאת אח
ארגונים  העחוגות של הזיקה, אגודות של העיריות, קל בתגובות ביטוייביטוי נגד המשקל ט*וא * הטיל סי הפרואש הטחנה משקל. בעלי ממוסדים
לחו ג של הר*ח זכור 8יסי. סירור הפעיל *ש"* נוסף: גורם התמיכה.

את עודדה לא ע1טה ירדן  מ0וי§סת חשיבות וכעל נוסף גורט בפברואר.
אחרון, וגורם . השלוס זטת יו ב ר לתסו באנשיה, מוכרים .היו אלה ביוזפתו,אנשיה, שתמכו אלה את ממשית בנורה עודד לא א*מו שמאיאת חשוב, בלתי ולא

מאדאת את לפקור שבאו *לה נתקבלו; לפגרים, ביוזמתן שבאו אלה אמנם,
זסנות ה שלח לא וזא אכל , בשמחה ידיו על לתקבלו בירושלים, דוד המלך ן בטלו
טשיוח די ועלי , ודושיה לפתוח לטנרים לבוא שסוכנים שרמזו לאלה רשמיות

עשה. לא סאדאת זה את .. אש של היגוניות *ל תגר לקרוא כאלה הזמנות
ו#לום, בתכנית התמיכה היעלמות של הזה המגב

מחודש מראשיתה, כמעט ,1978 שנח את מאפיינת מלאה, כמעט היעלמות
פברואר.



הפרוטוקולים לשכת
דמים ^ י מתיו 7 דף
עותקים 5 מתק עיתק סודי והבטחון החוץ ועדת

12.11.78

להתפרסם התחילו קםפריוויר לפני אחרים לבועות
שלא*** סיפנים הניכרים ידיעות  והאתונות הר1יו  הישראליים והקשורה בכלי

קליס, סימנים אמרו לעתים הביסוייק. היו אלה והתסתנות, התפכחות
בש1חים. הגיבור פראשי כפה בקרב והתטתגות התפכחות של אינדיקטורים

על V*nr' עם לרון סוכנים שיהיו ושופרון ביהודה o*t'h ?.? אמרו לפעפים
מסוייםים. זיכויים תעבור תכגיתהאוסונו0יה אם האוטונוםיה, תכנית

לכיריס בטחוניים ישראליים שגורפים ידיעות היו יריעות אותן עם ביחד
ההתמתנות על הידיעות בין פישיות ססיכות שהיתה כך בשטחים. איל'ים עם נפגשו
האוטונומיה תכנית על לדון שנכונות ן י להב ן ח* יכול והקורא הפגישות, לבין

כפה עם נסב* הישראלי החו'ן ששי הפגישו"\**דיעוח כאותן ביטוי לידי באה
נפגש אתם האידים שפות את חואירו ת יריעו אותן *בל בשטחים. בכירים ישים ■
הידיעות נתפרססו ט*שי בשטחים הפ1ב אח שהכירו אנשים חסויים. החוץ .י

םגחיק, אולי פיקנטי, טרט שחר. לידיעות שאין לה0 ברור היה האלה,
גפגששיחחוץ שאתם ים האיש שמות את הישיאליותו*אייו יריעות ה אפרתי, ש כפי

הסגידה על הן ישראליות ידיעות אותן שנתפיםפי לאחר יופיים יום אך והפענייניםחסויים, הבולטים אסדהו^ים אלםסרי, חיכפת תפפיייגח, הנכונות על והן
בעיקר לעתוגות, הודעה פפר ושומרון ביהודה ה?וליסית פהבחיגה בייתי

פיה נו סו האו תכנית לו: אפרתי וב9גישתי דיין עם נפגשתי ן: כדלקים באלקורס,
הפלשתינאי, העם של הפוספכים הנ1ינים עם לדון לחלוטין.יש קגילה א^ננמ שלכם

שלום. יכון לא הזכויות כל והחזרת פלשתינאית מדינת הקפת בלי אש"ס. קרי
כאםור, קפ*ייוייג. לפני היה זה אז אלפסרי. חיבפת דברי כאן 9ר
שחר. חסרות היו כביכול תפיכה בדבר ידיעות שאותן הוא ל*^ין שחשוב 6ה

גורפים ואלו היום הםנב את נכונה להעריך שנוכל כדי זאת? לקבוע חשוב פד1ע
אנו קםפ~דיויד, לפני נכונות פעריכיםשהיתה אנו אם .ליהם. תשפיעו

ישראלית ה ת *תוגו אכן, ו . נעלפה ש נכונות לאותה קרה פה לש^ול מתחילים
או הפעולות הן פה פעניינת בנורה שפנתחים פאפרים 'זבועות לסניטה גחסרםפו
הניתוח נעלפה. כאוסונופיה שהיתה שהתמיכה לכך הביאו v הישראליות ההכרזות

חסר אבל גגיוני, מבלה בעלת להיות יכולה 90קול1יה כמושכל הואהגיולי
הרווח והקו דיו;ד, קם0 לפני אוסונופיה ה בתבנית תמיכה יתה ה כי#לא שחר,

אש"פ עם דיון תוך אלא פתרון אין הבלעדי, הל1יג *ש"9 היה:
פלשתינאית. פדיגה והקסת

מקבלת ההתנגדות קפפידיוויד חסכפי חתימת לאחר
פבחינת ביותר אוליהבולס הכיסוי וסגובשימ. מאורגנים קולניים ביסוייס
ם יי הביטו אלה היו 1^ אלל באוניברסיטאות, כנסים ה יו ה פונית הה ההשתתפות
בקכס בכנפ היה זה ישראלית. ה בעתובות להד ?כד, טכנפים ן ה*חרו היחידים.

אתזדבםים שייחד פת בביר"זית. וכנס בכיתלחמ כנם לו בנובטבר"קרפו ב1
שירי פלשתין, דגלי פלשתינאית, ה לאוםית ה הזהות הבלטת B"*K,זה

בביתלחם ככוח. לשיםוש קריאה הםזויין, יקאבק ררן אש"פ של בדרכו תמיכה
אנו רובים, עם פרד פבקשיס אנו  בשכם רובים; י*נו תנו חםיפםא: הושפע
ביסריים תיו פולנו. |ני*ב הבום עם להתפורר שיוכל כוח להקיס םבקשים
אליפת לפגיעה וקריאה #פו לגבעות חזרה על דיבור חריפים, אירידנסיים

קפפדיוויר. בהםכפי תמיכה שפביעים באלה

הפופלםית הםוע1ה בהתגבשות: םעניין פרס עוד
םורכבת הםועגה להסכםים, להתנגדותה ביטוי נתנה היא גם ירושלים של

קשויה ועודנה פוכרי/כגוף, חיתה בעבי קודש. ופכלי מסזםפיס גיבור םאישי
הפוענו: . ייל בע אין לק&סדיוויר, י0יויב נחזית ירדן כאשי היום הירדני. לפםסד
והגסרסותה ליסכמים הפוחלסת להתנגדותה כיסוי ונותנת בימוי נחנה הפוסלפית

מאוד החבה שהיא חזית שנוניה כך המתנגד. ילזיבור של הפלוכדת לחזית
תופכי הערבי. י הגיבו ר בתו הרעיונית פהבחינה וחן הגיאוגרפית םהבחינה הן

אחו; בחזית פועלים והירדניססים ודתי הגיבור אישי הקוםוניסטים, אש"פ,
גיאוגרפי גיבוש וחל קפפדיוויד. והפכםי טוניסיה או ה תכנית דחיית של
במערב. ורגועתעזה בגפון גיגין ועד בדרום םדהריה כדת פלו חזית של

םונוו י*ה הליכוד ברכת. ופביקי פאורגנת בפש**חת ם גי גני באים בשכם לכנמ
אבל בחברון, כנס להיערך עפר בשכם וג* הכנס לאחר ובדבריב. מאפרים ביטוי
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בחברון והכנס זה, ג פסו כנסיס יו.ר להתיר שלא החליטו הבסחון ניביסיטאיים"למינוח או ה בקמפוסים שמתקיימים האלה לכנסים גו0ף קוויים. לוו
פוליטיים במועדונים רבה גורילות י* רחג, סוליסי ציבור מושכים אבל
כתיבה אינדוקטרינציה הלובית דרך האזור, מחבי בכל הזרקה אגודות *ל

ב? נע שהיה אלקחיק, מעניינת: פ*ה תו י* געחוגוח בעתונות. למאמרים נוסף
של הזה בענין השפעות, לקבל יותר נוח או W ן פתי 0רייידבי ניסוחעתון משמיע *לקוד0 .DMinsn h*r לעומת חריג הוא קפפדיוויד הסכמי

אח כרתה כל בחריטות תגנו אל המגנים אלה *ם, כולגם י>יברו נא אל אחרות:
ועידת בגינוי מאשי מוודאת טגינוי קיצוניים $x יותר את0 מדוע סאראת,

? גרר האפריקאיתב הקונסוליה מצד גסיונית שהיו 1 "1V יש
קעילוו היחה קטפדיוויד. *0כמי נדות ההתנ את לפתן אחרים אמריקאיים ונציגים

אישים ל*9נע אחרים, אמריקאיים ונציגים סונדרס ביקור אתרטון, ביקור לרד
כונדרס ביקור *קבות לתהליך. ולהיכנס קס9ריוויד הטכסי את לקבל בוטחים
תכופים מגע*: וכמובן . סילםן  פולבריק <* קוזרו יה *ה סי *ל ביקור היה
לחי ס0ירת מסגי הם הצליחו. "האפריקנס לומר אין הקונסוליה. אנ0י פוליטי."ל בחן תם ע בבוא 7ל*ה0 להיטען "ייכלו *ה*מיגו גורמים פאותפ ודווקא
>ירית לראש פרס ואתרטון, סונדרס את לפגוש שהוזמנו *רי0 מראשי אחד אף

שנתיים בפשר אחריס וגורמים החוץ שפשיד in* Tr ytn 1Vbk באו. לא ביתלחם,
לבו*. סרב ל3גי*ות אוחו כאשיהזפינו הבריח, לארצות אותו הזמינו וחצי

בירד? 7ם ל1*ישה בא מי א1ם; פ. ^יי"ר
הספקת* ולא ן טותו ראיתי ש 0ה יוד?. אינני פילמוז; ט.

סאלה כמה שם ראיתישהיו בשטח, >בדוק
הישיטו: אומרת. זאת נוסייבה. ואולי בקרוואן 9יג', סוגדרס: 7ם שנפגשו
יילדיס עם סחות. מונדרס אצל יותר. היו ן *"יסו אצל ומצטמצמת. הולכת

הבי*ת ארצות א. למיורביהם: מיקרו סונדרס d* שנפגשו אלה שמונה. 81גשו
ישתי/סו התושבים ואחריו בלבד ראשון שלב סובוטיה או ה ית בתכנ "רבהרואה חשיבות  הכינו ה0 ל0חות|כד או  *8ייחס קרסר ב. עתיים; בקביעת

החתימה את ליחות סוכן יהיה כ' עד ומתן במקא התושביס *ציגי של להשתתפותם
להחליט השטחים לתושבי הזדמנות לתת כדי ומצרים ישראל בין השלום הסכם <9

ם ע לי" י לשאת יכולה "יבנה שישי"ל שיבינו להם להסביר ביקש ג. להשתתף.
כלולה לא ירושלים מזרח זה בשלב י. בחיסולה; דבק פ אש עוד כל פ אש
נתן יזזריפיםש *מזים חרף לכן. פתרון ימצא בעתיד אר מיה, נו האוטו בתכנית
לקבל וסרבו קספדיוויד להסכמי נחרצת התנגדות הביעו הם בפנישה, סוגדסס

אותם.

אותסהשמונה, ע0 הקולקטיבית לפגישה נוסף
^^^ז^רישללם1" יי^י"^ שהקוגסוליה וולחטיב. אי אנו עם נפגש ייייייט.סונדרס פחרז מושל ירדן בתקופת היה הוא . ירושלים מוז*ז כפוקל ייהגישה "ל"* "י י אנ פגישה בעקביתה י אלףטיב. אנואי של ם:יתו נערכה הפגישנו
יל  ח הי"י ל^לחו. לסונדרס. *םר ופה היה פה ן בעתו הודעה פר00
לשתף יש וגי ומתן למשא בסיס אפילו שאינם אסר , קטמדיוויר אתהמכטי

ומתן. בפקוא הפלשתינאי העם נציגי ואת סוריה את*ין,
ושומרון/ ביהודה הקומוניסטית המפלגה של העמדה

כאן ודחיה. סירוב של רחבה ציבורית חזית לאותה הצטרפות של עמדה היא
ויה המה *יננ יון ושוט יהייה של הקומוניסטית המפלגה כי ת^ית. ^כמה
לפופבי עצמם על משקיבלו אש תומכי הציבור כאישי ושלא , 'ט אש של חלק
בכך. בת י י טח אינני: הקומוניסטית המפלגה מנחה. כקו <'" קו £קבל/ת

. "*** נזדסןלי ו אלה ה ימטיט סהקוטונ במה עם שיחות לאחרונה לי ד'**'";0***ה?, שלהם האידיאולוגי הקו לפי כ' של"ם. *יעמדה מכבידים הם גו'איי "י הם בייסית. י*ו לעמדה בהתאם 1967 בגנולות ישיאל במדינת להכיר
יח ט נו ט אי ה ית הסכמהלתכנ כ' , אוטונומיה ה תכנית ת *בל רוצים אינם "יל6";יי0י'הם מהקהל ניע ליצור הבעיה. nu^n m להקהות *!f"ליי"י;ל,לה ? כד 'יי ועל פתרון. *ל .שליה איזו הפלשתינאי לוותיבמאבק דוכנים ל* לכד. נוטף פלשתינאית. מדינה הקפת של רדיקלי לפתרון
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סריגת קל העקרון בקבילננו אסרו: הם סלקתיבאית. מרינה <* עלהעקרון
למדיני? העליה קל העקרון המניס כתקופת בקבילכם כמו זה 0לקתיואית
מ1ג ולערכיו *ל אלה ק כאן י, * ןיח* אי* לי אסר לכר נוסף הגיונית.

תוךקסמ*לת נתקבלו נימיה האוטו יח ותכנ קססדיוויד להסכמי כיוון פוליטית.
יקראל קמדינת סביר /rr אין .an פלשתינאית, לסריגה מסכיסה קולא מ1הירה יקראל

פלשתינאית מדינה להקסת מאוטונומיה לעבור זוחל ה לתהליך תאפקר אכן
ה§וע1ית ברית אס אסר, בןקיח אותו זאת,

תקנה,נקנה המוע1ות גרית ouיrפסנ
פלשתינאית. מדינה קתקוס לכן ?רבה תהיה הטוענות

כיום, אותה

עם יחד
אגו גם

מתנגדים.
* . עמדתה

הם
את

ולכן
תק8ה

ברית וגם טקתנה, המסגרת כל
רואה קאני כמו הס1ב תסונת כאן עד

בראותכם,
אבל הזכות. הוא הראיון הטיקג ומונחים.
הבהרתי קלא לי נרמה אבל הקודמת, בפעם

>ך*גי0 הבהרת $ל לפרק ג', לסרק אעבור
^הזכרתי טו"ג על אחזור אולי
לי ונדמה *ורכם, די הדברים הק?רעם*רדןאת ירדן". עם "הקקיר המו*ג על אחזור לכן ,niorV QipD .Jinut

סוט>יס כאן יו^ביס ריוב. מיסד *הוא גיאוגרפי מיסד י* רלסימי*. ק^ר הוא
מבחינה ק*ר י* בהם. להתחרות סוכן קואיגני ולמדיניות לאסמרסגיה

שלאהקתנתה. בסיסית טכרעת עובדה זו הערבי. לעולם ק*ר י* סריסוריאלית,
גא טמו הם לירדן 6טזרח ירדן מאוכלוסיית אחוז ים ^ דסוגרסי, ק*ר י*

פלזחינאי.

במספרים? זה כסה

ורבע. ממיליון למעלה

?1948 מאחרי

פחה הסק 9טו91 הכוונה 0ל9תי*איא 1א טו . לירדן.ל* ממערב

ן: רבי י.

ן: טילמי .^
ן; י רב י,.

ג ן טי.>מי ,+£

9נטצאות לירדן ממזרח טופחות לגבי tהבדל * האם
ן קלה הערביות מבחינת לירדן ממערב או

^סיתערבית? חלוקו! סבחינת או
לא

מתכוון/לכאלה אני אומר**ים*וז >י כא?ר
אוכלוסין מעבר גלי יו ה כי .1948 אחרי .עזבו
בתקופת בעיקר דורות, *לו*ה גגר ארוכה, תקוטה לאורך למזרח ממערב אז,בעיקר רק לא המנדט,

ן: rj±l£.+4

יפך. וה 1זה ח^כתי

ן: ^bV<d .tfבתקוקת המספרים מאזן זקינוי 1יוני מיתוס י*
בסססיססיקה גל החורגים. .ל תוזאה הוא ניזח.הטנר0 הטי0וןת .חדר מסתבר לאחור, ה*לכות עט בקי פרוס' ידי על .הוכגה

לאו מווברים, פועלים היו החורגים ^דוב כי מתרבים. 5קוס *ה0 מתברר
.19 n won >p הגירה גלי אלה אבל הגירה, גלי יק בוודאי, וחזרו. הגידוללעונה עיקר המניס בתקומת אבל עלי, מוחמר מתקופת סט1רים הגירה גלי 9*

1948 אחרי רק ולא רצופה הייוההגירה זאת לעומק הגירה. ידי על היה לא
הברונית וווכלוסיה י* בקהיר , ערב לאר1ות הסערגיח י*ראל ארץן *ל ההר מאזור
א1לנו. כמו לא פעילים, אנשים אלה חכרונים. אלפי ע*יות יס בקהיר ע1וסה.

קקרים ויק אחד סדיר יותר קל ק*ר הוא הזה והקיסר מאוד אמיץ דמוגרפי קשי יק
וטבריה. *0ת יוגאי הרבה בה יק אירביד ,העיר VroV אזורי8*. בין

הגירת 0קם יק לחברון. ק*ורה קארק תעיר חזק. קכסי ג י1ו בה יק מאלט העיר
ברמאללה העותסנית. בחקוקה עוד יורות, כסה 6לפני עור לחברון קראקית
קשרווססר* היה מהמזרח. רבים דורות לסני שהיגרו ברואים יק ובאלבירת

כלחקקרים יקנם וכמובן, טגאן. מונאת ירדן מאוכלוסיית 11וז קקים יום ה אבל
יקנו זה ל נוסף גמ*י. והגיאו הדגדגרסי מישור ה זה והעסקיים. הסקפחתיים

הי* בפועל, ן קלטו כאן קלטה ידן כאקר . ס1יפים קני בו קיק הפוליטי הממסד
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*באס1עותה ההדדיים ואינטרסים יסת יש rr*jr1tr0* **י0* וות הפעולה
vr הסיסדיס על לה*גבר כדי ולויאיייות בפועל פעולה *יתוף הבטיחה

"לסונה. ntc ולערער להתגבר עלולים "היו הפאןעיביססית, n^1V1W'n'1*n
ל בדרגים* המותנית המדיניות או הפוליטיקה *ל הרבדים את סרלה היאנ
טסוייטת באינסר8רס1יה כללערבית לאומיות או גכללערבית ה0ולידר#רת

הסוחנה לוקלי הפרגמטי המיזיר ידי על לירדן, נוחה בלתי .היתה
*ל רקע על ע*תה ירדן זה כל את לכתר. בנאטנות טותגה היה בו .הרעיון

יד* על רק הוכר לירדן הטערבית הברת *ל סיפוחה דפקסו. לגיטימיות
הגדה 9ליסי זה. את קיבלו: הערבית הליגה רפקטו ופקיסטן. בריטניה
דפקטו ירדני. ססרונאז' עם הערבי וגולם רחבי בכל נעו >ם?רבית

הוסיטה ירדן .1967 אחרי נט*כה הזו והלגוסימגיה הזה למגב לניסים1יה ירדן.וזיתה *ל הסוכרת הלבסימית התביעה את הוס9י(י לכן התביעה. רעלת להיות
הסונניפאליות בבחירות ב1972 שקרה מה בין ההבדל *ת *היווה הגורם *ה
גדולה היתה *יירדן והחיבה לא  הםונגיפאליות בבחירות ב1976 *קרה למה חיים יותר היו ה^חור ספססבר ^ל הטבח *ל הזכרונות גווקא ב1972, .ותר

עם נו9אהק*ר זה יותר. גדולה היתה ירדן תביעת *ל הלגיטימיות עומדת אבל
ט1ב. בהערכות והן ב*סחי0 הם*ב בתיאור הן במופיע ירדן

כתת זה ובתור בטח'ע המ1בק נו"א הנאזוו 9ק0הנו*א קי* מוטעים אנו ה10ב על בדיווח כלל סרך בפסחים. *סוז "ל הסו"ג 70יף
אקדמית סקירה היא *לי הסקירה כל , ואומר אקדיס אולי באן בפסחים,
ההיסטורית, מהסקירה ובהבדל לי נדמה זה עם יחד ביגוע, אי" "ל ולא

ס*מ?ות לו להיות יכולה יר1ה, מ^הו 0* *אולי מו*גים ניתוח קל הפרק אותו
סכמה אותו לבחון כדאי בפסחים הנו*א*ל*קס ענין אפוליטי, ב"יקול

עליה י# האחרונות הקנים *לו*  וחזי ב"נתייפ רא**ת, היבטים:
ומשמעותית. מתמדת , ר*ו9ה עליה י. הפיגוע. ובנמיוגוח בפיגועים

סאדאת? בוא עס החל

^לו*.  וחגי ?נתיים ב0*ן לא.זה
הפיגועים? באיכות עוליה גם יקל

ארים; ט. ך היי
טילמין: .0

נו1*

ילמוז: ט מ.

ה1לחבו אם טיגוע.
סססרים גם לפני אין איכות. למדוד יכול ובסיונותאינני 9יגועי0 על מדבר אני קורבנות. ל .
*היתה בדה י*ו את ם*לה ל* זה פיגועים, לסכל מזל בדרך

הפיגועים טבגעי מעניינת: תופעה עוד י* וניכרת. ר1ופה עלית י* טעילות.
,7tr האוטר יאסר ואם השטחים, תו*בי המכריע ברובם הם לחוליו והטשתייכים
אלף 300 באים j*p כל נכון. זה אין סבחוז, מגיעים הפיגוע *טב1עי כיוון
אחרת תופעה זו אלא מבחוץ ים אנ9 כניסת קל מהאילוץ לא נובע זה טבקרים.

ב8*#ע. נאבקים אין ל*אלמ מביא זה בה. להתבונן ראוי .
מתבונן הייתי *בדבר, איהנעיםרת כל קמו,עם ג *ם טאלי ברו ה 1באי לטימד^ה נוסף ב19711970. הירדנים ק5*ו במה

*באייס מפק^ם 9ה*ו בין פח"ע פוקועי נתטסו כא'*ר נוספים: דברינו הם#ו
כדי ולטלוויזיה לרדיו הובאו הם ן, בארגו ליסי פו מעמר בעלי אג*ים .היו ובין

פוליטית להתמודדות טאמן ע*ו מוטעית. יתה ה *דרכם **גידו או יתכחשו .
ספק לי אין אחרת. הם1ב א1לנו ה1ל*ח. המאבק ירדן מבחינת ורעיונית.

ניכר לא אבל המב1ע, דרג ה עם התמודדות קל ביותר רןיניים טאטגים נע*ים .
מתייחס ואני ביטויים, כט3 לכן אתן הפוליטי. הדרג נגד התמודדות *ל נסיון

נאים עקו ה בנוכחות לעתים ועדה, עם קהל בנוכחות יו ^ה ביטויים לאוי1ם
חדרים. בחדרי לאנ*ארו ^הדברים כר ערבי, קהל או

חודשים י לפנ ושומרון יהודה מפקד *ל בביקור
שאתם "אלה : כרס סול עירית רא* מנהיר סולכרם, עירית רא^ *נל אחדים

סוךסיססים, ואינם רו1חים ואינם ©ו*עים אינם בסחוניים 0*7x7 להם קוראים
עובר הזה הדבר העגטית*. ההגנה זכות *ל עקרון פי על הפועלים אנ^ימ אלה
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מכשיר איננו גבאי סטשל ישראליות תפיסות לפי כ* , חגוגה ובל* בשקט
כמובן, גריר^זכיר, הגובה. ללא 7ובר הדבר סוליסית. התמודדות #ל

ע0אש"ט, הזדהות היתה סולכרם לירית ראש חלון חילפי *ל ההגהרה שפירוש
אותה בהסשר עגסית. גנה ה זכות סיטוש היא סדור פעולת כל אש"ס לסי גי

בסוזוניי0. ה האבירים ****** את לבקר ונענה, חנון חילטי מבקש זיחה
הפלשתינאית האטנה של הקו עם המזדהה פוליטי מנהיג כאן יש כלומר,

רמאללה עירית ראש אסיריו. 07 הגיבור כנגיג הסולידריות את ומטגין
על לדין הובא וטרינר ט?פס,# היה וחני כשנתיים חאלף,:לסני כריס

שלו שהגיימ העיר עוחה, ד"ר הוטרינר, , 1נעגר עויין בארגון חברו^ת
נתן לא סע^לם חאלף כריס רמאללה. עירית ראש ןואלף כרים היה d לאש

סוד, אינם והדבריס כך, על דין אחה

כותב נער למקל א0 בעיות. וכמה כ#סה *^,כאן mלדין יועמד ייתפם, אם לפאתח", "לגחון או נציגנו* הפאתח קיר על סיסמא
קיעור לאין חמורות סיסמאות או סיסמא אותה אחרון. או כר וייענש

עקביות חוסר כאן יק תגובה. ללא יעבור זה עם, רב בכנס יושמעו אם
הגיבור. ידי על ואחרות אלה בדרכים *מתטר* נחרגות וחוסר

קודם. לכם גיססתי מיטמאות מאותן חלק
פוליטית התמודדות להתמודד הסירוב את ^מדגימות דוגמאות עוד אולי י*

בטחון ה ?ר בביקור הפח"ע. סימפטום את לחסל האפ*ר ככל נמרץ למאמץ טמגכיל
והוא , בשאלה חאלף לכרים .רהבסחון פנה רמאללה, בעירית 1973 בפבראור

עתונאים בנוכחות זה הפי.אל.או. איש וא^אר הפי.אל.או. אי* אני עני:
ואוסר: כנסים טכנס אחדות בהזדמנויות Kttxxx חברון, עירית רא* וקהל.
"אבני אמר: אחרת בהזדמנות או בקלסונות. ולהאגק בכיבוק להיאבק חובה

דרכו בראשית עוד פומבי בראיון ווורת בהזדמנות או *0רובים", חזקות ילדינו
ספלגה, הבדל בלי יקיאל, טנוייגי כל אמר: 1976 ביונייולי , איר 1יון.כראש זקנוזא של הפרוטוקולים לפי פועלים
של ונשנות חוזרות התבטאויות של שורה כאן יש
לא התמודדות אין שאתן , המזויין המאבק קרי, **ס, קל הקו עם הזדהות
נושא .זה בסימפטום לספל מאמץ אין ובמקביל , פוליטית ולא גבאיותרעיונית שזרועות לזכור שגריר לי נדמה למחשבה: ו1וסר ושוב באש"*. הנאבק

טרוריסטים אינם הם פוליטיים. טרוריסטים אבל הם טרוריסטים, שהם גיבוריופאתח כסיס על *ישען חייבים פוליטיים וטרוריסטים *וד, לגורך
דסה, רזון מהווה ובעיקר גיוס מקום מעטר, משט* חמות, להם שנותן

גדולה. חשיבות יש כלא כבתי שלביקורים kxxxxvxVm כן ולגיסימגיה. 1ידוק
במוראל. קשה כפגיעה נראה זה בכלא, הביקורים נפסקים אם

נדון זכה*יות זה א*"ט. פי סם א4 ב ה המושג
ג^רי דרך לשטחים כספים שהעברת לווכור 1ריך שלנו. טנתוגות הרבה נדו* או
אותם. ולהמיר כספים להכניס יכול ov כל הגבלה. עליו שאין דבר היא הירדן
כספים העכיר *tבטשרי*י*ם pwv  להעיד מוסמר אינני כן ועל  להניח ויש

גרכים. מיני לכל לאנשיו, לסבגע?, הגורר במידת
? משכורות מקבלים המובהקים אש"9 אנשי ?ןף; jf
לא הכספים ומקבלי כר על מגהיר לא אש"פ מי>םןן: ./f
של בכיס נשאר כסה השאלה כד. על מגהירים

יי ע הערכות לנו יש יטה. לדולניה^ו כמה פוליטית, להפעלה כסה האנשים,
על דיברה העתוגות כאשר . .ש"פ כספי 5ל טסויים זג על וגם שנכנס היליקף
קגהביגוע לדרגי כספיסשםועברים אותם על דיברה לא כלל בריר א*"8, כספי
יריעות לי אין לפחות *ני כר על . ספגיסיות למטרות או םפגימי באופן
בראשית בעיקר עלה אש"פ מיפי של הנושא זה. נושא על *בר מוסמר ואינני

,1967 טטארס הפלשתינאי הקונגרס ידי על סאור גדולה ובתניפה 1967
סאסיבית העברה 5לשתיגאית: למדינה התשתית לבניית הפרוגרמה במסגרת

לטומרות ספים כ של
סםויימת ידיעה של

על דיבור שכל שאסרו

סאסיבית העברה 5לשתיגאית: למדינה התשתית יבבייח
גכנמתיגין /to לסוסדוח, כספים של גכנ0ת?נין כאן .
ישראלית ה בפובליגימסיקה גורמים היו הכספים. על
כספים אשיפז? וכספי ריק, דיבור הוא אש"ט כספי יל
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חלקי, באופן ן נכו ה ז ומאבו'דבי. מסעודיה מכווית, טאלגייייה,
פול הכוונה תוך נעשתה בשטחים לגובים התמיכה V3k כספיס, ן אי

לאש* כי
יסית
לכווית להגיע יוכה לא הפוליטי.החוזי? במובן e'gw 'boo

צא
אייה .■"*

גיבורי אי* 0*1 אשיט, קל ובקרה
אי# קל ל§ווי בלי למסירויות או

פוליטית. משמעות לזה יק האם השאלה גשאלת
קאטרו יקראלית ה בפוליטיקה והן הישראלית בפובליציסטיקה הן גורסיס היו

התחלה היחה או מאמץ יה יםה^ןקה ידוע עהרבריט ככל מזיק. לא שזה
איזה יש פ. אש יכ0פי הפוליסיא את<106*1>אונ לעקר ,1977 סארסטאי בחודשים

ומימוש הבשלה לכלל הגיע לא הוא אינטנסיבי, היה לא הוא טאסזייניכר,
שהתחיל טאט? איזה יש אבל מגובשת, מספיק היתה לא האינפורמזיה נם מלא.

הישראלית הפוליטיקה של זרם אותו התגברות בעקבות ונעלם, 1977 ב*פריליוני
הזו האסכולה שימוש. לבתי יילד שיותר מה , כסף שיכניסו דבר אין שגרס,

ת עי מ חפש טה לי. שידוע ככל לנושא, דבר
להתייחס מאמץ יותר ואין התגברה כנראה
האלה? הכספים של בכלל, אם הפוליטית,

רלבנטית: אכל שפיקנסריה, לתחום ששייכת דוגמא אתן
כן. על וס1היב ישראל עם קיוס דו שגורס* עיר ראש יושב אלבלאח כדיר

עירית ר*ש כוףור ישראליים. מ איש מיני שלמי תמונות תלויות בחדרו
עירית לראש אמר הוא ,9 אש מכספי הגדולה ההקגבה את קיבל אשאווה ראשד עזה

נרמה החסונות. את אםוזריד סאסיגית בתמיכה לזכות תובל דיאלבלאח:
.*myovb r שז לי

התמונות? את הוריד לא הוא

הוריד. לא בינתיים ל*חות הוריד, לא הוא
בכר עוסק ואינני  שם ביקרתי כאשר לאחרונה

התמונות. את הוריד לא הוא

. jj*n1..t1

טיל0ו1: ט.

אז  אחדים חודשים כבי

של *ימנט כלל בדרך יש בשכם: החשסל פרוייקט
האזורהכפי*. על קכם של שליטה

הכספי, יקף הה מהו
9 זה 19778 לשנת

ן כיוו
כמובן,

אתכם להלאות רו1מ ואינני
שמסופר טה לפי לירות. מיליון 9 זה 19778 לשנת רמאללה תק1יב במספרים:

דולר ן טיליו 2 קיבל חאלף כרי0 שקר, כאן אין ש ודומני בעתוגותחןרכיח
כל את מעביר לא שהוא מכיוון לירות, מיליון כ40 א8"פ, מכספי מאלג'יריה

סובל לא הוא ,< בהו בבנקים מפקיד אלא ישראל לבנק בבתאחת מיליוןהכסף ל60 מגיע וזה יותר קיבל שהוא שסועות גם יש הלירה. של מהאינפל1יה
. . לירותלירות. מיליון כ20 הוא חברון של תקגיבה

לירות מיליו[ 130 קיבל אסטה ו שקו אומרים פיתוח. ותקגיב שוטף בעזה.תק1יג ט אש שבתוך בגופים כתמיכה מזה חלק להעביר התחייב שהוא
להכניס תק*יב*נריר זה כי .ליטתם, כסף ממש לא שזה יאמרו

פיקוח לנו אין כי פשוטים. כן! כל אינם היבריס אכל מאושרים, לפרוייקטים
כאשי לכן, בירדן. בנק על משוך ב1'ק לאדם לשלם קשה לא שלהם. הכספים על
מוזהרת, הפוליטית זהותם לרשותם. עומד שזה אוסרים הולד, זה לאן שואל
הולד, זה לאן בדיוק יודע שהוא שיאסר סי וכל פשוט* כך כל לא זה אבל

עדינה. בלשון מכזב, שיהיה דומני
עוד עומד אש"> כספי של הזה לגושא מעבר

, כלכלי פיתוח מטתן. ג9רם* הוא הפיתוח מ1ב מטתן. פיתוח והוא מושג
?ל המפורסם הסיפור את ולהבדיל, למזכיר. חייב אני כאן מתינות.  יוסיקרי ור גריוחאי ן י*סעו ר ישבו הסיפור, לפי בריוחאי, *טעון ו'
נשיים םרחנאות, תיקנו הרומאים: של מעשיהם נאים טה אמר: יוסי ור'
לע1סם. תיקגו שתיקנו, מה כל אמי: בריוחאי שמעון ר' ואילו וכוי
מוות דין גזר לזה פסקו והרומאים . והלשין הלד יהודה ר' המקשיב.

תודעתו! שלפי אוכלוסיה של פיתוח לםאמ*י ההתייחסות //£"** ולזה

אתה
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בריוחאי שטעון ר' פוליטית. רק היא ההתייחסות לכיבוש, נתונה
פוליטית תודעה שמייצג אחר אי* טול הפוליטית התודעה בעל האי!

61 י טע דוקיום זה האחד הכיבוש. עם דוקיו0 או הקלטה של ממוג
.מחים, מעשינו על מסתכל אני כאשי סאסיבי, דוקיום זה והשני
התחלות טול טרשים. ודי 'n'D* כ;, inn*© tdkd כאן יה של ספק כל
1976 *נת הגענו ,19678 בשנת מרובעיס ססרי0 אלף 50 של בהיקף
הפרופורציות בעזה .10 פי מרובעים, מסרים אלף מ500 למעלה

הבניה התחלות הגיעו ,1967 בענת בניה התחלות מרובעים טטרים אלפים 3 טול
פרסית. בניה על טדוכג מרובעים. טטרים אלף ם200 למעלה ב1976

מאוד. ירדה תינוקות תמותת כלכלית. מבחינה 0? קרה * לטה סרשיטה עדות זאת
דונ0 סר מאור מרדימה בנורה החקלאית התוצרת גידול חקלאות, פיתוח

שלא. דוטני  פולימי? ביטוי קיבל זה האם כלכלית. והכנסה מים קוב ופר
להורות יכולים לא הם בפומבי אולי האנוש* הרג* ך יזו מ לעצמו אמר ש וטי

לוסר, שאוכל סה ידיעות. אין כך על מכירים, בוודאי עזטם^הם בינםלבין ירדן:אבל מאיכרי מים הצוררת ישראל את התוקף מאמר ב*אקונומיסס* הראיתי
מספחים הבקעה, תושבי קל הירוקים השדות על מים מבזבזות שםטטרות בעוד

אותם ולימדו הטפטפות בשיטת הסורקות אדמותיהם את ערביים ה האיכרים
בישראל, שפותחה הטפטפות שיטת את שמכיר טי הברית. מארצות מוטחים

לישראל, קרדיט יתנו שלא טובן Vdm ישראלי. פסגס היא הטפטפות ששיטת יודע
עצסם. לתועלת אלא עשו לא , *שו מה כל ואוסרים,

המפתח ממושגי אחד ?הוא לםושג עובר אני סבאן
מושג זה מעשים. של דיאלוג בו: להשתמש ורבו לזמנו בשטחים, המדיניות של

הסברתי שימוש לו היה אחד שסצד מנחה עקרון להיות והוסיף ב1967 שנקבע
במה מתערבים אנו אין : מדיניות ה לתפיסת מנחה עקרון יטש ש גם אבל
יכולים איננו זה, עם להתמודד מנסים וונו אנו אין חושבת, שהאוכלוסיה

של מציאות ליצור זה שחשוב מה חשוב; לא זה זה, עם להתמודד
באמצעות )לא אידיאולוגית התמודדות באמצעות לא יוצרים ואותה משותפים, ביוב,חיים לפיתוח * if)|tftf^ הלוואה העיר לראש נותן אתה מעשים. של דושיח שקרוי מה
*0?*ים. של כדו§*ה1 ידך על מו*הר וזה מדרכות, לבניית טיס, רשת לפיתוח

קרבי הצד כלומר, הזה. בענין פעולת שיתף הערבי להודות*;*ד היו1ריך לא אבל אותם. מלקבל נמנע לא הוא המענקים. את קיבל מקבל, צד שהיה
היתה לא הפוליטית תסשטעות בישראל. הכרה של נלווים סמליים ביטויים

התקיים הדושיח הפוליטית. הרדיקליזציה את מיתנה שירדן בתקופה חריפה
סיפח הערבי והצד הערבי, ב*ד ביוב מספח *וא האמין קישיאלי הצד כאשי

אש"*, תומכי לשליטת עברו המוסדות כאשר ס~1976, ובעיקר ,1974 r*0 עצמו. את
שדו**וו* הנושא בתוך *8" אש קרמת פולו את התואמת משמעות חוף זה אח ששו

תוך מתמתנת שהמנהיגות בתפיסה הטטתן, הפיתוח של בתסיסה קשור המעשים
עתונאייס, במאסרים רקע, בשיחות כיסוי קיבלו הדברים כך  פרגמטית פעילותי

בביוב לטיפול שלטון נציגי עם במגע לבוא הצורר המשותפת, הפעילות שעצם
של.מעשים לדושיח הסשטעות את נותן וזה והתטתנות התפכחות יוצר זה ובמים,
פוסט, בגירוזלם ,1976 ביוני נתפרסם ש רקוטי טסוייםשלאיש שמאמר לי נרמה
הערים. ראשי של הטילכוד את שהסביר מאמר היה זה הזו. התפיסה את היטב כיווןשיקף ממולכדים, הס אבל אש"ס תומכי ערים ראשי אלו  ססבק כאן יש לכאורה,

פעולה שיתוף להשיג צריכים הם להצליח, רוצים הם ערים, כראשי נבחרו שהם
של שירותים והן פיתוחייס שירותים הן תפקודים, מיני כל לצורך הממשל קיצונייםשל טחות הסכק ססולכדיס, שהם ומכאן להתמתן. יצטרכו כך ולשם פסרונאז',

שלא כיוון הושג.  משותפים חיים  שיציבו ומה ביקורת, *ליהם "0ימתח 9*9
וזרגים על לחץ מופעל היה אם הופעל: המילכוי אם לדעת אפשר אי הושג, הכל
ביוון אבל ; צו שי הטוב את *ןבל די כ הפוליטיות עמדותיהם אח למתן הפוליטיים

המדיניות ביסוד סוגחת שהיתה הפרדה היתה אלא טולכד היה לא שהסילכוד
הטילכור  רוצים שהם למה נענה ואנו רוצים שהם סה ידברו שהם הממשל, של

סאז ראה הוד במלכודת מצויים היו שכביכול אנ7ים אותםה עבד. לא פשוט
הטילכוד ובביתלחם. בבירזית בשכם, בכנס הופיעו האנשים הם ,1976 אפריל
oh* שמדברים טנהיגים הם כי ממולכדים הישראלים ישראלי. וילכוד בעצם הוא
זוכים הם . טובים ערים ראשי שהם טובים ציונים להם נותנים לפעם oys&i
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הריין י^קים *ניי" "יי הפקיי של"וז ד,,/זיאטגמי!י^^דניי: הוא טף. לו היה ל* עוד תקופה בו*ותה 8וליס*. סניף 1,זה 1r/>y tu הימ הרוו 0ף, 7ו 1T n* ' 1 >rf~ T . ■__  *.1.V"לM,"i",ידיכוילי "י"יליניי ^ ■■""" *■ !",'^
רוססרילח *ל הימור סמונחי ^וזוא ל" טי w_^.'יי u 4n_
" ו1לסוןק"י" חקין ם^ל *ל ל6^ייניי' *"לדי ~ 7י" ,ל .? ",J.££ד /ד לומר רו1יס הביקורת, במבחן ןוטדיס הדברים כמה ?ד ת**לה

אחת: דוגמא כרור. יבר ^יג0 שיקולים באיזה תלוי
הערבים
1ה אלא

מול

סיב יי"י?רקי;^יס:"ל^קקייוגמ:ג.ץרלינ^; ;ילהיי בפיעל^:יזו^ם*יהי'ייגי"ג ב*סח ,*לס הגורם אומי: זה מה נר*ה הבה אלל סוב. באמת בם זה אולי
הסילי"יקה ?5 ה"בר בין ^'ן 1"' באיתי '"'*'*'ZX^V'JVZSJZ

את איזן קיםב"סיז .היה יהפ"ל ילייסיוסית "סיל*^י ו י 1"ג"ל
למי כי * נתן ולא הידיקליז" יי31*"" m 'י6^1 ס!. *יי i"נ"ז .TZJJ.*1*היר הסס"ל היה זה הג*ק. בכוח בור, סס*ל אותו רדיקלי. .היה

ה"אלות .מתעערב. ל*ר סיוע ^איהמ7ורבותמהווה כן חוסראיזון. ^ל ם1ב גו1ר
^^^י1י"ילי" " יי"י""ייי י"י"ת "י"3*" ייי י;יייי/סמי0יל,נ""!;מה?ל
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אפורות זה. עם מתמודד אתה איך הש*לה נשאלת
ל10ב להביא ה1לחנו לא אנו ישרור. לא ר סרו ש*ום לכך אדאג אני  י* ה אחת

חייכת לא האיסיסידזיה כי קשה, גוידאי זה בכלל. פגיםי טרור אין קפה
יש נאוי הפוליטית. המעורבות של ענין יש אבל בחוץ. אלא בפגים להתרחש

דוקיום של נגדי רעיון שום מתיינב לא ומולה ק11נניח מושכת אידיאולוגיה
מוענה ראש למשל, ואז סער. נר יו אתה וב0י0. בביוב נטפל אומרים רק )ל§*ןאלא לאיום נוסף ישראל. עס דוקיום בעד שהוא לכף ביסוי נותן כפרית

לא בר, נכיר לא אנו לו: אוסר הירדני הפנים משרד היום, של כאוירה
פומבית בך תחזור כן אם אלא אותה, ונפסיק הירדנית התמיכה את ניתן

אליטה. סאוד היא הכיסוי דרך כלל בדרך ישראל. ע0 רוקיום על טהנתרתך
להתערב? א3שי איך לוחזיו. לידי אותו 1ךבר*זסגרת סירוש מתערב, לא אתה אם

בגלל ישראלית לירות וכך כר של הירדנית התמיכה את תטסיק אם אוסרים:
אוסרת: ישראל כן אם אלא הזו, התמיכה אח נחזיר ישראל, עם מוקיום תסיכתף
הסזב עיוות*ל לי^זה ונד5ה בקספדיוויר, תמיכה י* אם לזה אדישה אני הנכון.£ ^

ביסוייס יו *ה האלה ההנחות ל*ורת דומניסעבק *סח, קדיניות ביגוע על טאוד ידבה והופיעו יים נלו ולסביתיימ
תדרוך *יחות *5ו*סעה רבה, מהטעות בעלת יא *ה נוספת להגיעלהנחה ן *נכו
לא "דומני מ1967, נחות ה על מדבר אני ו*וב פנימיות, אולי לעורכים,

שי00ון יהודה, הפסחים של עתידם  כר אסרה ההנחה מאז: המתאים בדרג נבחנו
ומתן בסשא יוכוז* אלא התושבים של ה8ולי0יות העטרות 8י על י#כרע לא ועזה
אחרים. ערביים וגורמים בינלאומיים גורסיס  אחרים חיזוניים גורמים עם

קורה r טה חשסחים. לעתיד בכלל חשובות אינן תאוכלוסיה של הפוליטיות העמדות
גם כי חפטה, לא הזו התיאוריה שייראה. זריך לכן , הסברתית חשוב בשסחים
התוחבים עמדת אס בשטחים סהשקורח את חיובית לגצל יכול לא אתה הסברתית

הטפטפות אז זר עתונאי עם כשמדברים הטפטפות. דוגמת זו עוייבת. עטרה היא
הישראלי, החקלאות משיד מוסחי ידי על ולא אמריקאיים מוטחים ידי על הוכ0ו
יוכרע לא השטחים שעתיד תיאוריה שאותה לם1ב הגענו לע2מם* עשו שעשו, ומה

או&ך לא השטחים תושבי עמדות תוטטת. אינלה תושביו עמדות ירי על
עתידהשסחיס על הדיון לגבי רק לא השפעה, להן יש אבל םכריעלח, *הן

טנרים, עם להסדר להגיע והיכולת ומתן המשא ניהול עלוזר השפעה להם יש אלא
ו1ריך סדוייקת שאיננה כהנחת הוכחה הזו שההורה דומני הסרדתי. ערר לפחות

פוליטית או מוסרית מבחינה *ם לשאלה נכנס איגגי אותה. לשנות וגה בסירה ^
העטרה היום היוס, של הטניאות בסבחן עוטרת איננה השאלה טובה. נין,מיא ע כה יש שלישראל גורס היא השטחים תושבי של הפוליטית
הערה. להעיר רו1ה אני כאן

מפלגתיים חיים חייתי לא  *ורת או זו בסירה בישראל, פוליטי ויש כל
מסוייטת בעיירה סוענה ראש אם למשל  מהעתונות זה את יודע אני אבל

ו*ש אותו ש כדי 1עדים לנקוט יתביישו לא המפלגה, למרכז 1רות לעשות מתחיל
למשל רו1ה הוא אם ממולכד שהוא יכין טקוסו, את יבין סניף חוש או מוע*ה

■'!*. שלו ן למועדו תק1יב
פעם. יה ה זה ן; ריי  י

הערבי, הלכנסיזם זה נ יי י נ  ז,

את רואה *י איר לשאלה ש*תייחט הבטחתי i[nnV*p ftf,
והשלכותיה הנוכחית הניבורית ההתגבשות
טכסיטלימסית תכנית .2 הממשלה; תכנית 1# ראות: נקודות סשלו*

הממשלתית לתפיסה מעבר ומכסיסליססית שלה הטריטוריאליות התביעות מבחינת
הטריטוריאליות, kjixbkx^kxxxkti התביעות מבחינת מיגיפליססית תפיסה .3
תכגית של ראות מנקודת לי נראה זח אין אתחיל

בתכנית לחבל ועלול סאוד המקשה גורם הוא הנוכחי הס1ב ההשלכות. ומה הממשלה
ייחתיס, ס1רים עם שההסכם מאוד מקווה אני אותה. מכיר שאני כפי הממשלה
אישור קיבל זה . סביר בלתי שזה לי נדמה נפרד כהסכ* ייחתם שהוא ולוסר

הפלשתינאים. זכויות על לשמור ר11ת שטניים מאתמול, מרעי סעיד של בגאוסהק1ר
ברור ואז השטחים, לנושא אחריס או אלה אוגרים זיקות בו שיש הסכם יהיה *כן
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שמנליחה כי" טלו אחת הוטה ני1בת ב*סחי0 ".
חומה עוטית כאשר מאוי, חטייית י*'*"" ל"*י* ?!*^ס*בה חסויות!!?^!2111 ההלכות לכך להיות עלולות ההסכמים. טול סיליסנסית

07^ntt D1, 0SJ1J!MS.!"." כינון למועי עי d^.d ***.a 0, "אנינים

האחרים, הקולות כל את להמתיק
וטה

להתקיטווו

ייחיוח שו*מ איי ליברלית: המינימליסטית "■."""סהנתילח ^ני;לי0סי0 .1 "י"" *ניפח1י" "ילי י* לק1יי י 12 מינימלית*"גג\,0" 2 ירדו עם פוליטי הסכם תוף שמחים *בית הגורסים .ייסוייאלית,
"י . שיל י/טהי^ה ביו פלשתינאית. מיינה הגורסים טריטוריאלי" .,"מבחינה }<'"!, "וי"י פתנגות ,ל סרי0וייאלי" מינימליסטית ""י. אסכולה

בחינת תה סו ססוכו. 0אוי נוח, גלתי פ.וד ס1ב הוא הנוכחי *הס1ב בוויאי
?י.ר אותה .ל o^odU D*a*x3b *nntסvלרכרי סתייחס ואני  ס?נייגים
סיו'י .'נ ייני י5 'יזי יי^ליי "יטייס: ^י 1*."0!!!*,rS.;",בסי,ו0ו הר, nK בה רואים ב.ו7ל המו"זית, "יייי1" ינימ1" סיכוניםי"גי?! ביל יש לגרסתם. . "יין לאי"י יייי* היא ^ינוזכי\י*סזנ"'ל יוא ,להס סוסי ה *י7י ן וכיוו פ"רו,. סהי^ר יותר יף"בה ".י.אבל נ?0יח תכנתהאוס יזגנתס *י5י יטכיייז .*.;. 6\*יי1 ^!";*ל"21.^י ;; ה(|1[, יה"זי ר? א,גנו כולו "0,ב .. לגן: זוז. יעד לטימר, להוביל

^לי"ן היא אחד 71* בי סלוכדת. כר כל אינה היא אף *םתננ*ח*0ווים
ה7קרונית. עסדתס את סא8"רת ובכך חלקי ן סתיו יק בתכנית^האו0ונו0יההיא סאסינ" ה0 לכן *לו. את י99ה הא&ריקא* הלחז קליבר בסוסו *,"אבל ו*זווו להתבגר ,,ויה תסיליסנסים והתנגדות במקומו הר7 ,נהיא פ1ב ה7רכת "זו v^n f9/, סלא. סיפוק איננה בתכנית ל7מרתם

* תא^ר לא א"ט ברא" המאוחרת אחת ה החזית התגברות ^ל ^היינסיקמ אל,.כיוון חי"ר.0 היהוד*,ם הסריסוריאלים *^ה0יניטלי00יס סוב 0אותו הסכם קבלת
א1ל גס ח*י לעירי *ייכית י0גיי M0"r לגג* כזו^^ףי"?י;^""ו\0כגיח חזית התגלות "ל סלה הה, .ת: נוס כה ל י" ם ע הישראליים ה0יניסליס0י0

בגליל. סיסניס 3*כרי0 73ytp*x*xx י*יאל ?רביי 7ל

ר1וו שבעת ^לא מכסיסליססית יקיראלית אסכולה .ק
* nvpnr הקקושברורהוא 07בו ,*ה זיקה יאוסרת:אירבה, המס"לה סתכניח
בגלל א. סועה. הזו האסכולה וומניןגס פרעה. לב n. ntp כטו* י*גכ0 n.סכיוון ב. מ1רים. עם יחסינו לעתיד גורס שהסכסיטליזם הס0*ייס הקשיים
שאיננה בינלאומית ואוירה לבירית התגבשות תור פחבסא הזה שהטכסיסליזם

אם באשליות שוגים יהיו שהטכסיםליס0י0 יוסבו זה, ה הטכפימליזס את אינניסקבלת אבל אחת. גישה ישנה אולי כן אם אלא דוחים. הם אם סוב טה יגידו,
ק1ריר*ש*יר אותה: שגויס *רס יר טכ *ינני בישראל, קייסת היא אם יודע

אייבה כז ועל ביחסים, גו*סליז1יה אי של הסיר, חוסר של בס1ב "ייביג,אההט*ב לומר. טה לי אין בעום הזו גישה ה טול

כזאת.*2בב*1 נישה קיימת

כזה. דבר ושל סחבת של משולבת: גישה

שהטנב ואומרת הממשלה, לתכנית הקשורה גישה r* :.t.1P>*tt .0
שיו אומרים: אנו אבל שלנו התכנון למי לאבייוק . .
שתי כאן יש אחרים. זגרים לעשות זמן טיווח לנו יתן זה כן ועל לרבי ♦d or

אתם אם לנו: ואומרים אחרים גורסים באים ואז ליבר טי עם אין טעויות: אחרת אפשרות לדבר. בינתיים אנו לרבי, יוגה לא שאי* שלטונכם תחת י*רתם
מקבל, לא שאיש תכנית וה*עתם לרבי יכול לא שאיש כזה ס1ב י*רתם אם

m0לה נשאלת  אחרת *זוית נוס9ת סעות יש שייכרו. מנת על םעס נכיסם אזהב>0
מתכוון אינני בפשסותק. היא התשובה להתארגנות? אנשק להביא אס7ר האם
לעשות שגריר מה כי פוליטית. 9*ילות של לתוגאה אלא ברובים אנשים להביא
ולבנ0יים בלתי יביים עשיית אלא דיאלוג שאיננו מעשים של דיאלוג לא זה

פוליטי רושיח זה: לעשות **ריר מה
באומן נ*שה לא מעולם ש רבי זה

הפוליטי*, בתחום והיקרות פוליטית מבחינה
י*ראל. עם ליוקיום שמוכנים ונשים אותם עם

ר1יני.
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אנשים. אותם של הסוסאלי ם קל ט* מה היא "לה מ* *\11SlmXL3lSLsJL

שא**ג שאלה אולי יש שאלות. הרכת כוודאי *. J |Jlill*Jtt,
תיארתי לשאול. רוצים anus■ n. 3^ אני בשמכם,
של להשקפתו בהתאם מרנינה nine או יותר אחרת או כזו מצב תמונת כאן

גורס שאינני מכיוון טסוייטת? כסירה לשינוי הניתן מצב זה תאם האדם.
פוליטיות להכרזות Vpvc*. . po*D אגי מובהק, היסטורי דטרמיניזם

כד כל מאריך הייתי לא תיאורטית. רק לא מוסמכים, פוליטיים גורסים של
יאסר 09א *אלה, ו>!וב כלום. ל^ות אפ*ר שאי חשבתי אילו כדכריס

חוקיים, לא אגוגעים בהפעלת הכרוך ב?ינוי המדובר ל*1ות, ntstt wbv האופר,
בא6מים י*יסו* בה00דוג יו** ההיגוי קול ^כרו ואז כתי0, פי1ו1י אלות,

חו*כ **מרתי, כ8* מגיוון^וני, מדינית. ומזיקים טוסרית 8סולים
אני מדינית, ומזיק מוסרית ©0רל >נין היא זה מ0וג אמ1?ים להפעלת
<ו8?ר*. tnnv מאמין אני *ן1הריס. באמ1?ים דרף*י0ו* >*קוינוי f מדבר

גסיוני יסוד על והן היסכיוריים תקדיסיס כדיקוו יסוד 7ל )9 מאמין אגי
נחות ה י0וד ?ל ופקולה טופחיות של עגין זה קל; דבר לא זה הא**י.
ה?ליון. המדיני הדרג <v רבה ת*ו6תלב מחייב זה טטוייסות. מדיניות

ת^ומתלכ להם הוקדעה לא ^?ולם האלה, החפיסות האלה, קוהאט71יס דומני
w*9 דונ**ות היו וכל כראוי, ניסו לא 0*וס המתאימים, בדרגים מספקת

שלא במשהו ק^ורה היא ל>7ר'י, ססזיפית, אחת |חוגסא nit .ninvOK
לכן. קודם אלא קרוכ, וח*י בקונה היה

>רן מס חוק את 00חי0 מהילה י^ראל 1977 בקיז
אלא בישראל רק לא התנגדות עוררו הדברים זוכרים, שאתם כ8י ."..מוסף. כידי בסלו שהעיייות לאחר ק1ר זמן ה^ה ז! בשסחימ בשליחים. גס

סאכק של פוליסי לנושא /ה הנושאה את להפוך אש** של סכוון נמיון הייז
הבוחרים, ציבור את 71ן ו הפוליטי הזיכוי את הן המאבק כמסגרת וללכד
מהפעלת וכתוצאה הסד'*ני כדרג מהחלטות כתוצאה לפרטים, להיכנס בלי

שעשו *תונא*ם היי 7 בכוח נפתחו לא וחנויות הופעל לא צבא  אמצעים
קיבל המדיני הדרג , לשמחתנו  1936 במאורעות כמו שזה ואמרו פאניקה

גירושים, לא אלימים, ל/ אמצעים הופעלו שכעקבותיהן מתאימות החלטות אז
הצליחו לא ס אש ו*וט/כי נמסה, והשכיתה חנויות, הלחטת לא פיצוצים, לא

פוליסי. לסנוף זה את להפוך
ת ו מי י ל קו חליטות בה קשורים הם אפשריים, הדברים

דווקא, פוליטי דוקיום קיום של עקרונית. ערכית. החלטה אישיםשעיקרן אותם שגס חושב אני ישראל. ע6 לדוקיום שסוכנים a*v*\t Dfnh avזה ירושל*/ס. ד 3איחו להכיר מוכנים *< ישראל עם לדוקיןס שםוכנ*0
זה ו^'ל טסכימיס זה שעל וקח, תן של פוליסי, דיאלוג יצירת של עגין

אפשר *י אז ירוקלים באיחוד מכיר לוו הוא אס שאומר, סי . מסכימים לוו
ירו&ליט, באיחוד מכיר לא גםסאדאת טועה. הוא פוליסי, דיאלוג לנהל

עמו? הפוליטי הדיאלוג אח סגרנו זה בגלל האם

^ךןק . ט ר *ר דיון.ה שמחייבת מצב סקירת שזו חו*ב אני
להש'נ. סוכן ן טילסו 9רופ' שאלות, לחברים יש בקיצור.אם אלות ש להציג סכקש אני
טי* ו כ סו באו הססוייגת שהתמיכה אמר ן סילסו פרופ' דיס* **<*

קיימת. איננה

סאדאת של השלום בתכנית קיימת שהיתה התמיכה toבתכנית^*1*>מון1 .on xxkxk יתה ה לא חודשיים. כעבור נעלסה
האוטונומיה.

סתור או תפיסה ה י שינו ך מתו נבעה זו ה התמיכה מאס jlfJIB1* ■ J
סילו? ה שהקיצוגים פחד מתוך טירור,
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ם שאנשי חשש אין האם לדבר. פי 07 שיש אפרת
הפחד? בגלל ידברו *V* או אתנו. לדבר סוכנים יהיו בדוקיוס שרונים

שהבינותי פה לסי הפרופסור, וודוגי טועה, *לגי אס
הרכו! היד סריניוח םוסעית. היתה 1967 עד גשסחים שלנו הפדיניות פדבריו,
ראש אפר 7 פה בים, לרו דרישה פלשתין, גגלוגי דוגפאות: כפה הבאת נכשלה.

וגד שלוחפים אנשימ אלא טרוריסטים לא מם שנעגרו אלה ש טולכים עירית
פכר כתו1אה v בשטחים, ההתארגנות טועה, אינני אפ ובפ*וחד| זורק, דבר

החפיסה שכל פבין אני טעות. פיקח היה זל לדבריך, .8 אס לידי fvn,עברו*8לסון ן כ^לו היתה *לנו, הפדיניות כל בדוקיום, חיים של לנו .
הפיתוח על 0וגוו לנו הכירו לא פאתנו. תתרחקו הם ויותר יותר קגתנו n6 V3v

נ3?לח? הקיום דו של שתפדיגיות שהתכוונת 1ורק אנ* האם

*לג1 התקשורת כלי לדעתו האם נוספת: ידי*אלה על *מחי0 את1ק*1ונים בעקיפים 0עודרים , ויזיה סלו ה ^בפיוחד
 בתים הורסים איר הקרינה כר*הסלוויזיה *לידי חיזעה*, "חייבת
קכתוב פה קורא אני בטלוויזיה? בפיוחד נכונה, שלבו הסברה ה האס

חיזעה". "חירבת כפו בדיוק היה הגתים להריסת , ב"פעריב רא*י בטא0ר

*חרות. שואלות לכפה אענה עכ*יו עאוסר ב0ה ? יתכן UJlf^P itf
דברים. כפה מן להבהיר .*. דוסני

סאלותי. את אסיים אני *י*י נילט? וויו
הדחי

,b" vK3Mk 0*3*^0 *הם 1יגור/*ה1הירו ה רא*י
בפייה פייןג עראפת הל* קופונ*00ית? פה09עה חך*9*ם הם אין own

רוסיה, את םסוייפת

פדיגה על חובבים הס פה סידע לד י* האם
?|0p "p כל ב^סח פלשתינאית םדינה להתקיים יבולה איר פלשתינאית?

י*ראל? ם ע או ירדן עם 0ןשר רו1ים האם

לתאר לק יכו xM/t 1*k kkxk פ^אלו א* האס^תוםכי
שפדברת הפלשתינאית האפנה עקייםת ב?עה ,*'z# or r*n:*nrVD פדינה זל^

? ישראל פדיגח ה*פ1ת על יש גפפו

ואש"פ ירדן בין האחרון בזסן היחסים האם
כתיבתי תהיה פלשתינאית שטדינה חושב הופיין האס כניס? D'on. 00

הפדינה להשפירת להוביל זלוולה פלשתינאית שםדינה פוחד לא האמחופיין
שחופייןעי חושב אני חוסיין? פגר פשחק רק זה האם הוואשטית?

ההאשמית. הפלו9ה לחיסול להביא יכולת פלשתינאית שםדינה זו לבעיה
אנשימ 07 לדבר אק*רות שיש אפרת בריר ד בסוף

י*דבי 6י ע0 יש 'ז האגרות את רואה אינני כן לפני דבריר טכל דוקיום. על
ונו* על*שי הגיבור, ראשי על י^העיריות, ראש על שאסרת פה דוקיום. על

לדבר? יש פי ע0 אש"8. םאחורי סחייזב"פ כולם הדח,

שלאהבמרחי. לי אחתשזסתבר לשאלוז להתייחס רו1ה אני ן! >זלפו .9
תיושם נתקבל אם והידהרכה. הקשה היד לענין כוונתי

בסוכנים בוודאי זה פוסעית, היתה .מחים הישראלית שהפדיניות חושג שאני
כ&ופיסות הוכחו הזו הפדיניות *ל הנחוחיפוד שהרבה פאפין אני נכון, רבים

העיסים. עם ביחסינו ונורסליזזיה *יה ססביליז של לאפשרות ופסוכנות
על קשה יד ^' פדיגיות םעדיף הובנתישאני אס לופר. התכוונתי ספק בלי זה

גורס אינני נכון. ענפי אח הבהרתי של* כנראה ליברלית, פדיניות פני
היא החוק הפעלת של פדיניוין לבעיות. פתרון היא קשה יד של שפרשיות

גתלאביב, 0וב דגי היא באשדוד, סוב דני היא  טוב דבר לדעתי
בלחיחוקיות, פעולות לא חוק, בפירוש: ובשכם. ברפאללה גם מוב דגי היא
עלסי גירוש כגון חוקיות ה גבול על שהן פעולות לא אליפות, פעולות לא
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0**70 דיאלוג V* הוא שלי הערעור בתים. סי1ו1י או הבסחון חוקת
כמע9 ***ש*ם0ניל דעת ה על להעלות יכול אינני אחר. לדבי כיסוי שהוא
לחזרה לקריאה אותנו הובילה ב~1967 משותפים חיים ביצירת נאיבית
כלשהי שישראלי דבר שוה להאמין יכול אינני .1978 בנומ1בר יסו בוודאילגבעות אנו דברשקרה. זה אבל י1ון, גשביעות אותו ראה אליו, חתר

ית, ישראל ה העו1מה תדמית שוגים: גורסים פה י* שהשפיע. היחיד גורס ה לא
אומרים אם אלא גורס. אלחגו ג0 *ל בינלאומית, קהל דעת קרביים, גורסים

הפוליטי. מוזייאלוג עקיי0גו של המ*10וח וזה גורם, לא שאגו
נבקש אני 'ו^וה, הפעלת *רס שאגי מבינו כך*ום

עם יחסינו לפתרון קסמים פתרון היא קשה ?יו גור0 אינני לתקן.
פתרון בכל לזכור עלינו אחד דבר בפרס. והשטחים בכלל הערבי העולם

התכנית, של המו1הרת ככוונתה או0וגופ*ה אם  להתקיים *עתיד !!וליסי
פתרון 8כל  ירדן ע0 ©ריסוריאלית ס"רה ואם 5ל*תינאית מדינה אם
לאופי ^ראלי ענין קי* 0בין בישראל ברדעח *כל יי נדסה כזה,

לומר, נוכל לא אל&נסרי. דבר זה מרי לידינו. 0יד ביושבת המנהיגות
אותנו. מעניין לא זה לחלוטין, אדיבים אנו לנו, איכפת לא

גןקסוא* תוקבי האס הפוליטי, בט*חק מעורבות אי קול המוטעות זו מתעניינים.והרי קם אלגרביה? ובקעה המוע1ה רא* מי בכלל פתענייניט לא
לתושבי אם אז חוקיות. .רכים להקפיע פנסים הם קאולי *סר אפילו אנסה לא

לא י*ר*ל למדינת אלגרבימ,אז בבקעה העירית מירא* איכפת גן*סואל
הסערכית? גדה ב יקרים רא^י יהיה 0י איכפת

הש0חי0, כמ1ב דיון נקיים *לן ההערה לאור
ונאפשר ס*יע אני

אותו להטריד לא כדי
גבל, פו 'וטגבנו כגלל
לה^יב אק1ין לפרופ'

ריו

הב י;לן.

פעם

י יי ה
*ל
'ר

ית.

s*■וורנם: אקזין פ' פרו את להמריד רונה הייתי לא
אם כי זאת. לע^ות *נ1טרו חו** אני אבל נוספת,

מילסוי*, פ' פרו של להרנאתו שאלות עכשיו לק?אול יוכלו לא *נ*יכ
הרזיפות. אח נשבור

ua\"Lמה בין חבדל יש קודמיםשבע1ם נדיווחיס isrev
באופן מדגרים בשסחים המקומיים המנהיגים *נקרא
בין שוני של הנושאהזה כמה עד פרטיות. לשיחות שמדברים מה ובין פומבי
הזה? עלבוני לסמוך אפשר כמה ועד , קיים הפומבית ודעתם דעתמהאסיתית

על בפנינו המרגה אקימייז "י* איני1^ "י* ""וז 'JJUj^£
או גוף היה האם בעשיה. היית אתה מזעזע. הוא בו התמונה שליבוש נושא
אותם את שעשה ננעיה? בכלל שסיפל הזבאי המסשל בחון אחראי או ועדה

לא, אם 19שה? מה כן, אס 8ה? רמזת חלקם שעל דברים
ראש של של>הבטחון,  הפוליטיים הגורמים *ל

דברים? ה את לה1יג ניסה מישהו האם חומרה? באותה לידיעתם הובא זה האס

בכתב לערוך מיכן **ה איל*  משאלה לי יש
שאנו כדי שגבאוו מהדוגמות כמה של גיבוש הוועדה לחברי

האלה? הדוגמאות סמך על ולפעול להזעיק 1וכל

לבס תשומת הופנתה האם
אחריפ? גורמים ושל הממשלה

היום לפחות

הנושא by הישירים והממונים הממשלה תאם
האם *עלית* הבעיות אותן כל לתוך הוכנסו

שטופל? כפי טופל מדוע או סומל? לא העוין מכר
רריסמו

גאה וכתו ן דיו התקיים
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הי.יאלית הענטי ה.לסין ./1כנית סביון י.
ענמית דינמיקה לה י* בעליה כרויות לטרוח f/30 ■Mענטית דינמיקה לה י* בעליה נוו4ת *mid** '

גירס11 נ ":♦" ל בחי *יבים "י ערבית../טעתי ליטאית כיל תו כורחה .על
ובעזה בגדה י. האם .אלתי: אובייקטיבית. מבחינה סבירה רעתי .לפי הזו
?£ י2ל""* י"™1*" לחיי. והתינאה לחיי ."כיונה המעריכה ערבית?אסכולה ענטאיח יי* ^ל והחלסוומ י.רוולית ה ה.ליסה ביסול כל*הי בנויה

כן? זאת .רואים י  
 ב*רדן 8ל.תינאי 00יוא אחיז ..י0 אית0 ,,גבי

ר*ית ניבו ה .ל בתודעת קייס זה ה הדבר האס
ה.אר? אנל וגס הסל*תי3אי נ* הטו בעלי אנל

כאלה

תלטי: 0י
ג0 הירדנית,

הנירםה נדק* אם ה
ב.סחי0?

לאגייין חוסייןא*"§, ■נין ל.אול רוצה אני גם
יג"סחים. *קי העובדות טבחינת אלא ה.לישית חטדינה על חי"נ חימיין טה
בכינית, ידיעות .ה ב6ידה סגי.ית. .אזכרי נית בעתו ברורות לא ידיעות היו

היה? מה

 ב.0חים ג5בר .לנו בטדיניות הק.ורה .אלה
טולי&ית התארגנות .ל א*.רות כל לתת נריד .לא ■טרה

קסלג*ת ביקורת .זאת יבריך מתור *יטע אני
ש*ני גדרגהגבוה המדיניות כל על טונדקת

ן נסחו ה "י* המדיניות זוהי איטרת. זאת .1967 ייתרמאז דרגים איזה אם .אלה לא זו ליכן וטיט. דיין אותה
עכ.יו מאוחר לא זה האם מדיניות. קל .אלה זו אלא

הוו? המדיניות
עלינו? וקם בענטנו .ינרנו גולם לא זה האם

פרס הבסחון .ר קי7*ה העיריות לטוענות הבחירות
זז. את קבע הוא אבל בי*ראל, התנגדות

;*1Vn .1

מוחזקים ה 2 י ©ח ב.
יקגעו . כה דגלו
ט.גו ע.ו נמוכים
.ל נאות מיןתו לנאת

התנגדות היתה לכן. התנגדות יתה ה לא ידידתי לטיכב
9קסום. 9וט0

בעקבותיה .הת*תח ומה יה ט נו סו האו תכנית עכ.יו .2
ייחתם מנרים עם החוזה אם בין דינמיקה נר יו
.קט הגולם זה . ס.ליסתנו .יונאים כוחות עורר

.תוכל כדי נוספת טעם טילסון אותר,סרו*' נזמין
דיון. נקיים וים ה.אלות, על לה.יב

^אלות אקנין סרוק' *תהת.ובות^ עתה נ.טע

ובטחון, .ר יוזמן .לדיון מניע אני

.1 0וגסאות: *תי
*ד .היתה , בזמנו

הלי*: . ך

זה ייחתם. לא אס ובין
עלינו.

הקודמת בסעס .1.אלו

בגק.ה אקנין, 8רופ' כסדר. ian1i_aL_:1LrLa
י ז 'UiB^aJjjjjaלנתח נתבק. .הוא םילסון ©סיר בטרי מקנא *3K

**ני בקעת העיקר. קהוא ה8ולימי הסנב ;>י'"'.ו*" י'ך על ולעמוד לס.6סים כפרוטסור כאן להוסיע נתבק.תי
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דוקומנט 1:0 nr .nitipi" 26 r* זוכרים כולכס הגייר, על קייטת
בנוגע המסגרת ot>onv win ו*גי ריאל*, רוקוםנס לוו זה היסטורי.
היסטורי לדוקוסנס הפר בחלקו הוו גם קספדיוויד, של לאוטונומיה,

עזת. לגבי המצריות התביעות לאור בייחוד
אם ה הוועדה סווביי כ0ה בין ויכוח כאן היה

פלשתינאית, מדינה תוליד א0 או אוזרת או זו בנורה מעטר תחזיק האוטונומיה
חושב*ף ואני לומר, יכול ואינני ייטות, ק אפשרויות ה ?תי נביא. אינני

האפשרויות ת* 9 . זו או זו תהיה צאה שהתו בוודאות לומר יכול לא אחד
למדינה התפתחות בכיוון היום, אוסר, הייתי הסיכויים, רוב אינניקיי0ות. עתה לעת יידן. התערבות ב7קבוח המנב ישתנה כן אם אלא פלשתינאית,

הסיכויים שיוב אומר גווייתי .p ירדן. בעמדת שינויים של סימנים שום 7K רו
למרינה. תוביל ^האוטונומיה

כיםיליסרי קלנו הסמכויות על דיבר חלוי ד"ר פנס אוקיו

שלר, הקודמת התשובה את נכון הכנתי *ם 1*~נב0.ג
תוביל הווומונוטיג אס שהש*לה אמרת קבע1ם וגימקתהבנתי יותר. כסבירה הנראית ההתפתחות זו לדעתך פלשתינאית, למדינה
מעורכות עם למתרון אנ**רות אי) ירדנית מעורבות ואין סהיות בכך ז*ת
רואה nn** |^^^.n.^ m3'03a0#cfrnr הזו מהתשובה מבין *בי ירדנית.

לשליסת יועבר הזיל שהשסח אפשרות או זה האוטונומיה ח*תחוי? *ל לאפשיוח
*לשת"נ*ית. למדינה הת9חחות או ימת י מסו ירדנית

להתפתחות פרס האפשרויות כל . א9שיוח עוד קיימת <זק1*ןי 0 2
בשיתוף רעתי, לסי יומיות, פלשתינאית למדינה

ו*ייווף, נורות פילון סיכוייו. את רואה אינני עחה ןרלעה ירדן 07 סמויים
אחרכר. אחדים דברים אוסר כד על

עם
סמכויות לדעתי/חיסול האס אותי שאל הלוי ר ד
כמחזיק כאוקיוגונס, סמכותנו בם משפטית מבחינה תבוטל ה1באי הממשל

סשסטית מבחינה פוליטית. מבחינה םדברכאן אינני דווקא. לאו בשטחים,
אגב, טכני. מונח זה גוורנטנט* "םיליסרי כי שונים. דברים שני בוושינגטון,זה הממשלה פקיד הייתי כאשי בשעתו, סוסחה. ק*ת אני כאן
של גוורגסנס" טיליסרי ה בעיות של העיקריים המתכננים אחד ויגולהייתי טכני, רנר זה גוורנמגט סיליסרי בגרמניה. מברית אר1ות
אחרים ובמכשיריס שוגים במישורים שונים שטחים על לפקח האוקיופגמ

הצבא*. הממשל מכשיר מאשי

י יסוב "ל נה אם אוקיופנס #אר הא0 ■בל

אק**ן. פיו?*' שהעלה לה נכו דוגמא היא ברלין מ7רכ
. סמכ1ת בעלי הן שם הברית בנות

^וורג*גס מיליטרי הצבאית, להתערבות גא*ר
תמיד ב*טח.הוא מקום בכל צבאות להשאיר יכול לא

. חותיו כו את מרכז

נקיאר הוא עובדתית טנחילה האם
של פנט אוקיו רק נהיה הוא אולי

יא ה השאלה
אוקיופנט2
מקוטוון? x על חותמים

מקומות
,אם KXMVw

יתכן, אס1*ו .3
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הביאו: *חריס וגס הייוי ד"ר קגם לגביההבדל .L .
צהלה*נות רו י אנ  סורסס# וויטדראוו^ ובין ^"בוליקד בין

71<rt>Dn יא* של
<*t>t>n ,mow n*r

להגן n'*n* nrp* iwin

ההבדל
*in nDift הנקודותאת 26 סבין יזאקונה והנקודה *

גבאי. ה המסקל קל הסינהל ביטול על בפירוק ;וו*סדברת לגליזם זה הסינהל. לא אבל לקיקאר, יכול
עליו.

הסטקלה. ר" ןל "ויקרי הדג* היה זה

אינלה 242 קהחלסה היה קבור ורהפסיג ר ד
תקוטתלבכם להפנות צריף אגי לאוטונומיה. נוגעת

י^מי: ^11

/ / י 1 אק .2

"לדאבוני כד באוסוגוטיה. הי|)1 הססגרין בחסכס טוזכרת 242 "החלסה לכד
לדבר. נוגעת 242 "הח^סה חסיד

יו על מכר הזסלי8 *לוח ללו אמר ורחקוסיג דר
לאחר רק חעטוד הזטניס לוח *ב7יית תסיק הוא טכאן הטודליסיס.

טסני דווקא חל*. טיעון *זה חו*ב *נ* יעברו. הטודליסיס *כל
להיות *1ר*ן להגיד גריך אז אחרה"ניה, אחת טלה באה אחד *בס*סס

לוחהזטנים לגבי רק טדובר בבי.2. טקרמ, באותו נכון* ממן? הסר^
ה*לו0 בחוזה "ג: ת*כחו אל הלינקג'. בא פה אבל י^לום. בחוזה הק*ור
הוזכר הזמנים לוח אגב, ביניהם. ההדדית הזיקה על בר גדו במסגרת וגם
לכל בק*ר הזטנים לוח על דובר ו*ם בסי.6, הטסגרת בהסנם *ליה פעם

בענין* טעורבת הברית ארגות ג0 ו*ם ילחוכות.
לאוטונומיה. לבחירות זמנים ה לוח לא זה אבל

סאוד כללית ן בל*ו נאסר זה הכל. על *ס
פירו* לתת *לנו הא9*רות על טדבר
ת*וטתלבכם להסגות רונה רק אני יתן.. ובוודאי ,

r **nwt*n n א.

אק1ין; מדוברב.
אינני
הללו הרברימ לכל רססריקטיבי
לתת יוכל ה*ני ההזד לפירוש

ורהפסיג, ד"ר noii ,fxnenn האוטונומיה אולי
ומה הס*ב יהיה סה תתפוזץ האוטונומיה אם ב*סח.0*אלה קליטים ני*אר ואז

כמובן יתכן. בקסחיס. לקלוט נוכ*קייין וה*ם ,. על*לו הלחנים יהיו
ייםת ק *עדיין לטעון א9*רות אבל ריאלית, כף כל לא אס&רות, קיימת

להזכיר רונה אני וקוב טריטוריאלית. סקרה קקוראים טה קל האלטרנטיבה
באונדריס*. אוף *לוקיי*ן על סדובר המסגרת בהסכם אזזד קסקום לכם
י* א0 אבל ןלבד, בפרסים הדן ביותר קטן כדבר זה מק5ס לראות אפקר

סריסרי#1לית, לסקרה זה ס לעבור אטקר טתאיטים, וקוניוקטורה כוח מזל,
נציגינו קל המיקוח ?כוח ובמידה זה, את תאפקר קהסציאות ב1ידה

לכך. אותט יכקיר
עמדתו על דיבר רוכינקסיין פרופ'

לדבר נתבקקתי לא .6 לסעיף וב^קר הקלום לחוזה בק*ר
צדק י לדעת ק להעיר, רוצה אני אבל

על סצסער מאוד אני .(5)6 סעיף קל
חלק הוא (6)6 מעיף למעקה אבל
6 לסעיף בנוגע יקראלי ויתור
לוותר מעדיף בוודא* הייתי

/* דינקסי יורם ענין,קל קל לגופו לדבר נתבקקתי
הסקפסית החולקה כהרנקת דינקסיין יורם

רעתו, את ביע ה א הו קבה ביןהחריפות לבחור אפקרות יחה ה ואילו הזמנים,מאוד. לוח לגבי יקראלי ויתור הזטנים.לבין לוח ענין על סאקר 6 סעיף על

זה? בנוסח 6 סעיף JJUJ+S
!tVtPRעל סדבר הטסגרת קהסכם אסר רוביגקסיין פרוסי

קהו* בטוח אינני טיבד. וירדן יקראל קל ריבונות
ומתן ה0קא יייבונות. ענין את סז*יר לא בלגד סקום#*ההסכם לכר. ירדנית■תכוון ריבונות מונע איננו קהוא כזו בצורת סגוסח סטטוס פיינל ה על

קל מסגרת בלי אוטונומיה 0ו71י תיאורטית, נקטחיס. כלקהי ריבונות או
מבחינה האייה האםקרויות וכל טקותפת, ריבונות קל או * כלקה ריבונות

*
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פתוחות. "הן יתכן פוליטית ומנחינה סתוחות, ט^קטית
י^ראל כוחות 'נסיגת הניסוי קל דינר בילג סר

^' !"י "יי",".0'" .ל .'.י1*0* לגב כ*"" ^."
הסופי. ימתן לט^א עי נדחתה נאונדריס* אוף

>ל היא אוסונוסיה ה פרות אם נרלנקאלה נפליםאחרות,פר . מהפקחים חלק על יק או סריסוריאלית ה*א א0 נול0 .,.,,.,

פלא" איסנניסה *ל מייני א"י נפקיס גיסא. סאייו "סחי£. עליכל
©רסונאלית. אוסוגופיה על רוטז וזה לאוכלוסין.

היהוייימ. חתו*נ*0 16נ מה היתה# וגאה השאלה
בכנסים הם אוטומטית .מנתינה אומר אינני ומתן. נפ^א

לאוטונומיה. נכנס^ לא או תלוי ס סר פן
יה נופ סו לאו

*<נ

התסכס לאחר נ*טחים הספכות סקור מק *אל* תלמי פר

.לני. הוא הספכות סקור אז ההסכם.7ד נתוקף תהיה
נוראים הם המפילה ואדמות ההתנחלויות נ*יית

ל?סוי. נוכל "לא חו"נ י פוליטיתכלכלית.יאנ nV1*v >r הסכ^?
*מויליטיס לגני ההסכם קל פתכוון אתה ההסכם 9ר

סופי? ה ההסכם או 1jajLiK_^_jljui

י"יה םה הג7יה כי הסודליסיס. חסכם קל מיני mm
רק זה הטפילה. ואדמות ייחודיות ההתנחלויות ק0

קלוקודליסיס. סההסכפ p*>n
)פקור הפסכות.

גוורגסנס
כאיקייפנס *לגו תסקמד

נקודת מיליסריאת ונין 1
נג^ ר

לני יתן
פסוייטית,

הכנתי לא סתירה. >וה יש
"י^י"* נין הנהנת י הלו לי'ר 7^;דל*"לה
אה מפסיקים אגו כי קוגרת .הספכות תכוונה האם

בפסחים?
*הח0כסאמ1*ז יתכן אחרת. יאמר ההסכם אם אלא

'£',7*17/ יק*י8נס."^/י" להיות להפשיר א"יות

ההסכם. מסקס "אוקיופנס" נהיה m 1

קגסו את מזכיר המסגרת
הססגרת הסכם את מזכיר כן .הסכם לנו אמר "טיי

גם הקלו זה *חו יא ה
מר
ה1יי. ה**ום.

ההדדית.
לחוזה כנסיס
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סטטוס הסיינל שניסוח אטר כאשר גדק שריד סר
מרינה. ה של אפשרות ה את גם ואפשרויות אר ש בין מאפשר יד בקססדיוו

ןלזני לעמוד יש ר*.2 6 בעטור המסגרת בהסכם
עם בשלום תלויה לא לפיו סגרים עם השלום חתימת ,1 חשובים: דברים

שלוט. על |pd1 t*vb לנהל אוזרים נדרים בהזמנת רק תלויה אלא אחרים גדדים
שיחליט ל0קרה 0אדאת לעגסו שמשאיר חגרה הדלת אותת זו בסדר. דווקא זה

הגדריס את טזטיניס אנו עת כבאותה גר להסתפק אתנו, שלוט חוזה על לחתום
טיוז*י0 ל"יי 00JW/piif'iJiJ ,£^ יותר, ולא שלום, על ופתן למשא האחרים

הקלום זיל עו של B'g3n> B'nr/c__. בתנאים. שלום לכרות פוזטניס להיות גריכים
, סימילר  הזו הסמנטיקה פירה סויזו יודע א*נני . סגרים עם

לנו סמנטית.תעזור קלה אס*רות זו אבל

ירדן עם ששלום אמר כאשי גדק חריש חברהכגסת
גם ט*©שי אבל זאת, מא8שי הוא ירדנית. ריבונות דווקא מניח אינגו

לגבי וירדן ישיאל של משותפת ריבונות כגון: אחרות. אפשרויות
. לכך דוגמאות כמה לנו ויש ע1טי. 6ינהל מוסדות יהיו השטחיםשבהס

למשל?

סנגייר. אנדורה,
מאוד. מרנינות דוגמאות

נ k

1DK:ין
.ttנ kJ.f

ע1סי סינהל היה בסודן ב*9חר,
סגרים. ושל גליה אנ של

קונדוטיניון. כל
בריבונות סמויים

:11X4211.

רינונים. להיוח יובלו התושבים האם ה"ה רדאי:ה*אלה א. הוועדה ואזכיר

'*חר ובמקום התושבים על מדובר אחד בםקום מעניין, tt*>pw rj
תסוןי ההסכם על ומח[ במשא ה6לשתינאי0. על טדיבר

איגטרים* ה לגבי ו8תן במשא הפלשתינאים. להיות גריר הטיוגג הגר
לטעון יכולים אני ועתי, עניות לסי התו*ב*ט. להיוח גריכיס הטיוגג הגד

אם אבל תושבים, כן גם הס הישראליים שהתושבים
מיעוט, שם ויהיו האוטונומיה בתור יהיו שהס הוא
במידה אבל העדסה. של אפשרות יש אם יוד? אינני
וכו בבקעה היהודיות שהמושבות טעדי9יס, אבו סח
ייכללו שלהם והשטחים נוסיה, תאוטו על ומתן במשא

ן בו י וזז זל, את נטען
מעדיפים. אנו מה השאלה
 בחירה אסשיות לנו שיש

טיוגגות תהיינה י

סני0, כל על לאוטונומיה. מחוץ ישאיל והם טיוגנים יהיו לא onv r#
ברורים. אינם סטית מש מבחינה האלה דברים ה כל

התשיכויו. את סיימתי בזאת

על ההרגאה, על אקנין '9 לפיו להוקות ייגה אני _JLifj:3i!."*£.
■בלנווזו. ועל לשאלות התשובות

xHxXny x*xx xj* תרים. ירבה אותי לימדה הסבלנות
ביקש ן מילטו '8 שפיו לגגדיע וגרונה xxyxxx x*xn*

בפומבי. היום בוועדה דבריו אח לגלות לא
שמי את ל*אות ושטחתי טרסוסת, קגת אוהב אדם כל

אומר אני כאן אומר שאני שסה חשבתי אבל בעתונות,
לג8בור, מדבר שאני ידעתי אילו לוורסוסת. הזדמנות לא וזו

± jut

t*1 rf כ.
* אנ .?נכג,15 ם. ר 3,יי

עמדותינו את ומחלישים שכנגד הגד את שמחזקים ודרים כסה

:pip* tj
סגורה, בישיבה
אומר "יו' ה לא

13ZQQ ngws ייסלו; ייר י* מ


