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 ״לא משיחותיו, באחת עבד־אל־נאצר גמאל השבוע אמר כלילות," נדדה נתי ***
הגדה ערי ושאר חברון עזה, תושבי של גורלם בגלל אלא סיני, חצי־האי בגלל ״

המערבית.״
 הכבושים. בשטחים לפלסטינים דואג אני לומר: באה היא ערמומית. אמירה ואת היתה

הישראלי. הכיבוש מעול לשיחרורם תוביל — רוג׳רם תוכנית קבלת — שלי הדרך
 להם יש מה - בעת כי הנלחמים הפלסטיניים, הפידאיון ואילו

להציע?

במים נמצא אינו הדג ^1#+
שבועיים ובעלי מצריים נשיא בין הגדולה המלחמה התחילה מאז האחרונים, ל

 אלפי מאות על־ידי זו שאלה נשאלה בוודאי ובעלי־בריתם, הפידאיון לבין בריתו ה
הירדן. עברי משני הפלסטינים

המימשל לחיסול שיכיא המדיני, ההסדר כדרך הולך ץעכד־אל־נאצר

1נאצר לצד עראפאת יעבוד האם שותפים: או יריבים
 בעיית־ של גמור ולפיתרון המוחזקים, השטחים ככל הישראלי הצכאי

הפליטים.
אלה? אלפים למאות הפידאיון מציעים זאת, לעומת מה,
 לחיסולה אומרת: זאת כולה. פלסטין לשיחרור מלחמה מציעים הם

מדינת־ישראל. של המוחלט
מאתיים. אולי שנה, מאה אולי עצמם: הפידאיון לדברי כזאת? מלחמה תילוח זמו כמה

 ומשאר שנה, מאה אחרי מירושלים שסולקו הצלבנים, דוגמת היא בפיהם הקלאסית הדוגמה
שנה. מאתיים אחרי ארץ־ישראל חלקי

 בגלל מפוצץ להיות עלול שביתו או עמאן, ליד במחנה־פליטים הנמק המצוי, לפלסטיני
מיידי. פיתרון רוצה הוא שנה. מאתיים לחכות זמן אין ברמאללה, בנו מעשי

נותנים. אינם הפידאיון כזה. פיתרון נותן מצריים נשיא
 העצום הרוב המשקיפים: כל בין אחידות־דיעים קיימת שלגביה לתופעה ההסבר זהו

 בניגוד עבד־אל־נאצר, במהלכי מוחלטת תמיכה תומך ועזה המערבית הגדה תושבי של
הפידאיון. רוב של לדעתם חותך

 הפידא־ הצליחו לא האחרונות השנים שלוש כמשך חדש. מצכ זה אין
 המצוי הפלסטיני האזרחית. כאוכלוסייה ממש של שורשים להכות יון

 לו מושיט הוא אין אך לאומי. גיבור כו ורואה הפידאין את מעריץ
ממש. של עזרה

 בזילזול התייחסו מצידם, הפידאיון, ואילו לבעיותיו. פיתרון לו הציעו לא הפידאיון כי
המוחזקים. השטחים לתושבי ובהתמרמרות

 הפידאיון שבחו מאואיסטי, בסלאנג לדבר מרבים שהם למרות בי
 את לכבוש :ללוחמי־גרילה מאו היו״ר של העיקרית המיצווה את

 אמר כמים,״ בדג הוא ״לוחם־הגרילה האזרחית. האוכלוסייה תמיכת
המוני־העם." הם ״המים היושב־ראש.

 הפידא־ דעתם. על שתתקבל מציאותית, תוכנית דרושה ההמונים, תמיכת את לכבוש כדי
 להציע מסוגלים אינם ומדינת־ישראל, ישראלית אומה בקיום להכיר שלא המתעקשים יון,

 או ״הכל בדרשם ושוקיירי, המופתי בעיקבות הלכו ההבדלים, כל למרות כזאת. תוכנית
כלום״. לא

 ההתנגשות בהיפתח פריו, את השבוע הניב זה עמוק פנימי כשלון
הנאצרי. והמימסד הפידאיון כין ההיסטורית

• • מלחמה מכריזים הפידאיון •
 מערכת מגוייסים, לוחמים אלפי כמה להם יש מבוטל. כוח אינם הפידאיץ ולס

ערביות. מדינות בשתי ועמדת־מפתח מסועפת, ותעמולתית מדינית
הסדר־שלום? לקראת המהלכים על ישפיעו הם איך

 רוג׳רם, תוכנית את דוחים שהם הודיעו אירגוני־הפידאיון כל בימעט
עכד־אל־נאצר. גמאל על מלחמה הבריזו ובבד
 ובין ביניהם קרבות פרצו ומייד המצרי, הנשיא לימין התייצבו קטנים אירגונים כמה

האחרים. האירגונים
להילחם. וימשיכו הפסקת־האש, את יבכדו שלא הודיעו האירגונים

למעשה? ישפיע זה כל איך
 עראפאת כי קיוז הם הפידאיון. במעשי רבות תיקוות תלו השלמה ארץ־ישראל חסידי

 הסיפוחיסטים הכחישו אתמול עוד משעשע: פאראדוכם כאן (יש ההסדר. את יסכלו וחבריו
 הם עתה עבד־אל־נאצר. סוכני רק הם הפידאיון כי וטענו פלסטינית, אומה של קיומה את

לדעתם.) קיימת, שאינה הפלסטינית היישות בשם ״אדונם״, על יקומו ״הסוכנים כי מקווים
 הוא איך הפידאיון. מרד את כחשבון מראש לקח עבד־אל־נאצר גמאל
עליו? להתגבר מתכוון

 זו לבעייה מייחם הוא שאין התרשם האחרונים, בשבועות עבד־אל־נאצר עם שדיבר מי
 בפידאיון,, למאוס מתחילה המצרית שהאוכלוסייה מכך נובע שהזילזול ייתכן מדי. רב ערך

 עול שעיקר בעוד עבד־אל־נאצר, ״הריאקציונר״ את משמיצים מלחמתם, על גבוהה המדברים
 מכיר' מצריים שנשיא בכך נעוצה הזילזול שסיבת גם ייתכן מצריים. על נופל המלחמה

הפידאיון. של המערך חולשות את היטב
זה? לאתגר תשובתו מהי

? ״אל־פתח״ עם שלום

הדיכוי. ודרך הפיתוי דרך דרכים: שתי פתוחות עכד־אל־נאצר פני ך*
פלס מדינה עראפאת ליאסר להציע : היא הראשונה האפשרות /

 הסדר- את המכריע בשלב שיקבל בתנאי הוא, ישלוט שכה טינית,
השלום.
 עסקן, של טיפוס הוא להכירו. שהספיקו משקיפים לדעת מטורף, קנאי אינו עראפאת

הדדית. הערכה של יחסים קיימים מצריים נשיא ובין בינו ימני. רקע ובעל בורגני, ממוצא
 מצד דווקא באו הצעקות עיקר אך רוג׳רס, לתוכנית אל־פתח גם התנגד האחרונים בימים

ניכרת. בהתאפקות אל־פתח נהג יחסי, באופן יותר. הקטנים האירגונים
טיכו? יהיה מה בן, ואם נאצר-עראפאת? הסדר ייתכן האם
הבאים: הקודים לפי אחד, הסדר רק ייתכן למעשה

 ליוזמת- מצטרף אל־פתח) כנציג עראפאת, עומד (שבראשו הפלסטיני השיחרור אירגון #
עבד־אל־נאצר. הנשיא של השלום

 שתקום הפלסטינית, המדינה ניהול את לידו יקבל השיחרור אירגון #
וברצועת־עזה. המערבית בגדה

עבר־הירדן. את תכלול לא או תכלול המדינה #


