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 מקווים והנגד־מהפכניס האימפריאליסטים הציונים, של כוחות־המחץ לקולותיהם. פלסטיני
הי אבל הגלולה. את להמתיק גלולה. אותה זו

 הפידאיון תנועו* את להפוך שנועד תפשיל היא הנייטרלית ,,פלסטין
 (הפלסטינית) האוכלוסייה שאר הדכקת את ולמנוע חסר־אונים, לגוף

הפידאיון. כרעיונות
־.״.  לכן הפלסטיניים. האינטרסים את שמקלקלים כמי הפידאיון את להציג רוצים .

ת הפלסטינית התמיכה אל הפלסטינית השיחרור תנועת מתייחסת כני כאל זו חדשה בתו
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לבנוני בעיתון פירסום

 הם מדוע זהי רעיון על להתקפה רב כה מקום הפידאיון ביטאוני מקדישים רוע
אבנרי״? ״תוכנית בשם לכנותו קרובות כה לעיתים מתעקשים

 קטנה, סיעה של או חבר־כנסת, של מתוכנית נבהלו הפידאיון אירגוני כי לחשוב מגוחך
 בשצף־ לוחמת שריה׳ כל על מאיר, גולדה ממשלת כי היטב יודעים הם הישראלי. בפרלמנט

 להקמת בפירוש ומתנגדת הפלסטינים, עם ישירה ישראלית הידברות של הרעיון נגד קצף
המוחזקים. בשטחים פלסטינית מדינה
היבשות? כל פני ועל הערבי העולם רחבי בכל זה, נרגז בוויכוח טעם מה כן, אם

 מתווכחים אינם הפידאיון זו: לשאלה אחת הגיונית תשוכה רק יש
 הם זה. רעיון שקלטו עצמם, שלהם חכריהם עם אלא אכנרי, עם

 מפני - אכנרי - ישראלי איש של שמו את זו לתוכנית מדכיקים
 לרעיון מאשר לאוייכ, המייוחס רעיון עם להתווכח יותר להם שנוח

עצמם. כשורותיהם המפרסם
 הערבי בעולם להפיצו זה בשלב יותר נוח ״הקטנה״ הפלסטינית המדינה רעיון לחסידי גם

 ברעיונם להציגו מאשר — אבנרי שוב — אחר מישהו של בשמו פרטיו את ולהסביר
י עצמם• שלהם

 אל־חטאדם הגדול, הלבנוני השבועון של העורך במאמר נמצאת זו לשיטה מאלפת דוגמה
הפר את שבועות, חמישה במשך בהרחבה, פירסם זה שבועון .28.8.70 מיום (״החדשות״),

 הישראלים זכויות מוסברות בו השביעי, היום מלחמת אבנרי, של ספרו של העיקריים קים
 שתי בין דו־קיום היא לשלום היחידה שהדרך המסקנה בצירוף ארץ־ישראל, על והפלסטינים

לקום. שצריכה ופלסטין הקיימת ישראל — זו בצד זו לאומיות, מדינות

? והס וזאס1 האס :נחה לוחמי נהנות עואנאת יאסר
 הלאומיות, זכויותיו את שולל הוא הישראלי. הגורם מקיום מתעלם הגדולה״ ״פלסטין מצע

 שיחדור״ ״מלחמת בעיקבות פלא, באורח הימים מן ביום ייעלם זה כל כאילו פנים ומעמיד
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ישר אומה שקיימת עכשיו יודע הוא שטות. שזוהי יודע המוחזקים בשטחים פלסטיני כל
 בדור לנצח יכולה הפידאיון שמלחמת מאמין הוא ואין יום־יום, צה״ל את רואה הוא אלית,

.1 ־•׳1 י זה.
 רק לא המערבית. פגרה אחיזתם את הפידאיון איפרו כך, משום

 חדל כגדה, המשכיל הנוער גם אלא והקשישות, המסורתיות השככות
לפתרון. שיכיא גורם כפידאיון לראות

ישראל ממשלת שניהלה המטורפת המדיניות בגלל זה הרי שונה, עזה ברצועת המצב (אם

 רעהו את איש דהאשיס החלו הפידאיו! וגגהי\י8
נפשי משבר וחושפים - אבנר׳" ב״תוכנית בתמיכה

 כך על השיב קוראים. במיכתבי וגם שונים, מצדדים קשה העיתון הותקף הפירסום, אחרי
אל־תגלבי: נשאת הספר, את שתימצת העורך

תיו עם להתווכח כדי מיוחד ספר הוציא פתח שאירגון העובדה ״עצם  חבר־הכנסת של דעו
שובות. הן אלה שדעות הוכחה היא אבנדי, הי ח תנו שהמריצה הסיבה גם זו  את לתמצת או
תיו, ואת הספר שקפו עון שקוראי כדי ה  במחנה הקיימים השונים בזרמים יתמצאו זה שבו

האוייב.
שים ״איננו שך דוגל שאבנרי מכחי  הצבענו עצמנו אנחנו ישראל. מדינת של קיומה בהמ

ישראל. למדינת לתת אבנרי שמציע החדש הצביון את קוראינו לידיעת והבאנו כך, על
אלה.״ דעות להכיר ערכי כל של הוכרזו ״לדעתנו,

 בלב המכרסם ויכוח ובסיסי, עמוק יותר הרבה ויכוח מסתתר זה ויכוח שמאחורי ברור
עצמו. הפלסטיני המחנה

פידאיון? עם הידברות

יוביל? הוא לאן זה? לריכוח גורם **ה
רק זה אין קשה. משבר עכשיו עוברים כולו׳ הפלסטיני והמחנה הפידאיון, תנועת

 ישראל בצמרת כסילים של החוזרות ההצהרות ובגלל הכיבוש, של הראשונה בשנה ברצועה
בישראל). הרצועה ״שילוב״ או סיפוח על

 המשיח. לימות כרעיון אלא הגדולה״, ״פלסטין ברעיון תמיכה כיום אין המערבית בגדה
 בפדרציה ואם עצמאית כמדינה אם הקטנה״, ״פלסטין ברעיון כללית תמיכה יש זאת, לעומת

לשלום. כצד יארינג, בשיחות הפלסטינים שיתוף עתה דורשים בגדה רבים ירדן. עם
מדבריהם. שמתגלה כפי הפידאיון, ראשי את המדאיג הראשון הגורם זהו

 כקרכ גם יותר. עוד קרוכה סיכה לדאגתם יש כי נראה אולם
רעיונית. עייפות ניכרת עצמם הלוחמים

 ואפילו ארצות־הברית מצריים, חוסיין, צבא ישראל, נגדם: יחד חברו כולם כי רואים הם
 המצע מן בפירוש מסתייג בפידאיון, התומך בעולם, הקיצוני החדש השמאל ברית־המועצות.

 על־ידי שנערך הצרפתי השמאל ראשי בין במישאל שהוכח כפי הגדולה״, ״פלסטין של
במערב. הקומוניסטיות המפלגות לגבי הדין הוא בפאריס. (״יסודות״) אלמאן כתב־העת

 לאן עצמם: את לשאול הפידאיון מתחילים עצמם, לבין בינם פרטיות בשיחות כי נראה
מוביל? זה כל

 לא מדוע הגדולה״, ״פלסטין רעיון את להגשים אפשרות אין אם
ישראל, עם ישירות ולהידכר הקטנה״ ״פלסטין רעיון להגשמת לפעול
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ב״מיד־איסס״ הראיון ״אד־חוואוס״ מאמרהחופשית״ ״נוססיןנתח שד הסכר

חוסיין. של גדודיו מידי הפידאיון שספגו העזות המהלומות בעיקבות צבאי, משבר
 לפלסטינים היתה המלחמה, מאז מאכק, של שנים וחצי שלוש אחרי
 מצע כי המסקנה מן מנוס היה לא הפידאיון. מצע על לחשוב שהות

להגשמה. ניתן ואינו מציאותי, אינו זה
תון גם י שינגטון המופיע התיכון״), (״המיזרח מיד־איסט לפידאיון, המקורב אחר עי  בוו

 תוך אך הראיון, על הוגן דיווח פירסם עת, באותה אבנרי את ראיין יותר, מהודרת במהדורה
ת גישה תיו. עויינ לרעיונו
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ישראלית־ירדנית? להידברות קורכן ליפול כמקום
 מוכיח זה חלק לעין. גלוי ממנו זעיר חלק שרק הפידאיון׳ בין הגדול לוויכוח הרקע זהו

 חודו ורק למים, מתחת חבוי שעיקרו קרחון כמו — גדול יותר הרבה חלק קיים שמתחתיו
מעליהם. בולט

 הידברות הראשונה כפעם המאפשרת פסיכולוגית, שעת־כושר זוהי
 ואולי - שעה כאותה אלא כגדה, הפלס׳טינים עם רק לא - ממש של

מהפידאיון. חלק עם גם - באמצעותם
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