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)15 מעמוד (המשך
 סליחה ביקש אבו־עומר, אל־פתח, מראשי

ה מועד. בעוד להשיב הספיק שלא על
 של הרשמי נייר־המכתבים על האדיב, מכתב

 — לשיחרור הפלסטינית הלאומית ״התנועה
בחוברת. מודפס יחסי־חוץ״, — אל־פתח

 יעקב הפרופסור הופיעו הישראלי בצד
 ליובה מע״י מזכיר אבנרי, אורי טלמון,
 יוסי ואיש־שי״ח סנה משה ד״ר אליאב,
לה הפלסטינית בזכות הכירו כולם אמיתי.

 אך — ישראל בצד משלהם מדינה קים
 האיחודית המדינה רעיון את לחלוטין שללו

ישראל. במקום
 של התשובות כן לא צפוי. היה זה כל
הצרפתי. השמאל ראשי

ב לסידאיון האהדה ריבוי נגד. כולם
 האוהדים את מביא אינו מסתבר, כך צרפת,
 הפי־ של המוצהרת המדינית המטרה לחיוב
, הדוברים: שקבעו כפי דאיון.
 ה־ מפלגתו מזכיר אפטיה, קלוד #

 :מיטראן פראנסואה של מרכזית־שמאלית
הפלסטינית... הלאומית בעובדה ״ההכרה

הלטר עורכת
לא — במקום כן, — בצד

 מדינת קיום את בספק להעמיד יכולה אינה
 לבטא הישראלים של זכותם כלומר ישראל,

בה.״ בוחרים שהם לאומיותם את
 של המרכזי הוועד חבר דני, ז׳אק #

 ״המפלגה הצרפתית: הקומוניסטית המפלגה
 על נמרצות מכריזה הצרפתית הקומוניסטית

ישר מדינת קיום על המבוסס מדיני פתרון
 ובכי ערב, עמי של הלאומיות והזכויות אל
פלסטין.״ של הערבי העם לם

 המפלגה איש בדידיה, מאנואל #
 רוקה מישל של השמאלנית הסוציאליסטית

ו הפלסטינית, בהתנגדות ״הכרה (פס״ס:
הישראלית.״ הלאומית בעובדה הכרה
 הטרו־ התנועה מנהיג קריכין, ן א? #

 ״זכות לפידאיון: ביותר הקרובה צקיסטית,
 תלד האחת האומה של העצמית ההגדרה

השנייה.״ האומה של בזו ייה
הסו המפלגה איש ודדיה, דוגר י•

 האיחודית ״המדינה הרשמית: ציאליסטית
 ולשתי ארץ־ישראל שטח בכל הדמוקרטית,
 מי משביע־רצון פתרון היא האוכלוסיות,

 בסיס אינה זו בשעה אך מופשטת. בחינה
 מדינה. הקמת השלום. להחזרת ריאליסטי
צד פלסטינית  משאירה ישראל מדינת ב

 ברבות פדרציה להקמת הפתוחה הדלת את
הימים.״

ה־ הדגול הוגה־הדיעות פרק, ז׳אק #
הער השמאלנים של אלילם ערבי־למחצה,

 צריך הזר ״המשקיף והאפריקאיים: ביים
 הכל־או־לא־כלום, של גישה בפני להזהיר
 מזה יותר גדולים לאסונות להוביל העלולה

 של בקיומה להכיר יש לתקן. באה שהיא
לה שיש או״ם, על־ידי המוכרת מדינה

היטב.* הידועה דינאמיות
היהו המזרחן רודנסון, מקסים #

 ״הפתרון לפרו־ערבי: הנחשב הנודע, די
אינו הנוכחיות, בנסיבות ביותר, הצודק
פשרה.״ להיות יוכול

 עמדתם■ על אירגוני־הפידאיון ידונו כאשר
ב הפלסטינית המדינה רעיון כלפי הסופית

להת יוכלו לא וברצועת־עזה, המערבת גדה
 קבוצות־שוליים שמלבד העובדה מן עלם

בדעת־הקהל אין מעשית, חשיבות חסרות
 ב־ התומך אחד חשוב גוף אף העולמית

מצעם.
 הישראלי; למחנה־השלום גדול נצחון זהו

של דו־הקיום לרעיון שנים מזה המטיף
נפרדות.. מדינות בשתי ופלסטין ישראל

.1722 הזה העולם




