
היסטורי ומיטה וגרום העשוי הפלסטיני באזל־ ״קונגרס נקאהיר יתק״ס השבוע

הפוסטינים מדינת

במיננן שנהרגו המתנקשים אחד של אמו :במחנה
 !לא !״לא נצצו. עיניו בהתרגשות. ידיו את נופף ,מולי שישב הצעיר ערבי ך*

!״מיני־פלסטין קטנה, פלסטינית למדינה נסכים לא לעולם !לא לעולם 1 1
 בן־שיחי ז׳נבה. ברדיו פומבי ויכוח עתה זה סיימנו שנים. שלוש לפני היה זה

 זמן כעבור פלסטין״. לשיחרור ״האירגזן של בלתי־רשמי נציג פלסטיני, סטודנט היה
במינכן. הרצח בתיכנון מעורב היה שהוא נתברר ואז — ומסרטן מת מה

אגדה! 1!איו נוצה, ״אם

 סופר פחות רעיון לתאר היח שה
\  הפיתרון מאשר אז, של בישראל לרי /

בו. שדגלנו הפלסטיני
 זדונית מזימה רק בו ראה הציבור רוב

ישראל. לשטח פלסטיניים פליטים להחזיר
 בה מהלך ישראל קיום של שלב בכל
 לבש ההם בימים השמדה• של מיתוס אימים
 בהיר ביום הבאה: הצורה את זה מיתוס

 פליטים ומיליון הגבולות, ייפתחו אחד
 המדינה את יציפו ארצה, יזרמו פלסטיניים

ויהרסוה. שחור, כנחשול היהודית
השפ לו היתד. אבל אווילי. סיוט זד. היה

שטיפת־המוח ומכשירי הכל, על עצומה עה

 -6מח מאמר הלונדוני ב״שיימס״ הופיע שעבר גחודש
 יאסר של הרשמי הנציג חמאמי, שעיר בחתימת בני,

 ההפרה הראשונה בפעם בו הובעה בלונדון. עראפאת
 במדינת- הפלסטיני״ השיחרור ״אימון של הרשמית

היש העיתונות שלום. עימה לעשות והנכונות ישראל,
:במלואו המאמר להלן ממנו. התעלמה ראלית

 המודרנית בהיסטוריה חדש פרק פתחה אוקטובר חמת יל **
 בה תקופה, של מותה את סימלה היא התיכון. המיזרח של /₪)

 המיזרח־תיכונית. בבמה האלוהים תפקיד את ישראל שיחקה
 זו. תקופה של תחילתה את סבירה בצורה לקבוע ניתן

 מיני־אימפריא־ כוח של תפקיד ישראל מילאה בה התקופה
 לשיל־ בן־גוריון חזר כאשר ,1955 בפברואר החלה באיזור ליסטי

 בהנהגת ישראל, ניסתה בה התפטרות, של תקופה אחרי טון
שכ עם להסדר לבוא ובחצי־לב, בהססנות אמנם שרת, משה
הערביים. ניה

 ערכו ,1955 בפברואר 28ב־ בן־גוריון, שיבת אחרי שבועיים
 בעזה. מחנה על פראית התקפה ישראליים צנחנים גדודי שני

הת באמצעות במיטותיהם. נהרגו מצריים וחיילים קצינים 36
 בצורה בן־גוריון דחה פרובוקציה, ללא שבאה זו, זדונית קפה

 עם הסדר להשיג עבר־אל-נאצר גמאל מאמצי את ברוטאלית
 בכוח והשימוש הפשיטות מדיניות את והנהיג שרת, ממשלת

 מדיניות — בטוחים מגבולות לקח,״ הערבים את ״ללמד כדי
באוקטובר. 6ב־ שהתמוטטה

״רגע
האמת״

 כמו היסטורית מבחינה חשובה היתד. האחרונה מילחמה ךי*
 חדשה מפה צויירה 1948 ממילחמת כתוצאה •1948 מילחמת 1 1

הו צעירה ומדינה נולדה, חדשה אומה התיכון. המיזרח של
 ליצור דומה, בצורה יכולה, אוקטובר מילחמת כי דומה פיעה•

המצ — פלסטין — חדשה מדינה ובה המרחב, של חדשה מפה
העמים. למישפחת טרפת

 פלסטינית מדינה נגד :אירגונו עמדת את ביטאה הנרגשת קריאתו
מדינת-ישראל. עם בשלום שתחייה הארץ, מן כחלק

השתנה. והכל — שנים כמה עברו מאז
 כל־פלסטינית. לאומית ועידה כקאהיר תתבנם ימים כמה בעוד

המע בגדה פלסטינית מדינה להקמת אישור בה לקבל רוצים יוזמיה
בז׳נכה. הישראלית כוועידת־השלום ולהשתתפות וברצועת־עזה, רבית

 ביקורו בעת הוסכם בבד זה פי,תדון שעל סובייטי נציג הודיע בז׳נבה עימי בשיחה
בו. תוססת ברית־המועצות וכי — במוסקבה עדאפאת יאסר של האחרון
להוריד כדי זה, לפיתדון חותרות אחרות ערביות ומדינות שמצריים סוד זה אין

בלתי־פופולרי ועיון

 נוצרה מאז הראשונה, בפעם האמת. רגע זהו ישראל, עבור
 את מוצאים הישראלי והציבור הישראלית המנהיגות מדינתם,

 כה עד רצינית. בצורה והמילחמה השלום שאלת מול עצמם
הם לחייהם. חדרה לא שהיא מפני זו, בעייה עם התמודדו לא

ב״ט״מס״ חעאמי סעיד י
 שלמדו כפי — מר הוא הטעם אכן, האמת• של המר בטעם חשים

הכל. את מרפא הוא אך — הפלסטינים
 הרבה והפיגה מיתוסים הרבה הרסה האחרונה המילחמה

 של המציאות את הישראליים למוחות החדירה היא אשליות.
 בארצות־הברית, מוחלטת בצורה התלוייה קטנה כמדינה מצבם,

 והנת־ ,העולם משאר ופסיכולוגית פוליטית מבחינה־ המבודדת
הר לא ופורטוגל. דרום־אפריקה אדצות־הברית, על־ידי רק מכת

אופ מלאי להיות או כך, בשל בטוב לחוש יכולים ישראלים בה
להכ ישראל יכלה האחרונה המילחמה לפני ושימחה. טימיות

 על המונופול לה שהיה כיוון השלום, של האופציות את תיב
המילחמה. של תוצאותיה את לקביע ויכלה אמנוודהמילחמה,

)20 בעמוד (המשך
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אסר■ אור■
 מסתירים אינם קיסינג׳ר הנרי של ומקורביו השולחן. !מן הפלסטינית״ ״הבעיה את

 של הדיונים באולם ריחף זה רעיון פלסטינית. ישות מיצירת מנוס עוד אין שלדעתו
הראשון. בשלב כבר דנבה

הרע אחד זה היה שנים שש לפני שעוד זוכרים אם מוזר, זה כל
 אר־ הפידאיון, ואירגוני ממשלת־ישראל כעולם. הכלתי-פופולריים יונות

בהתנגדותן. מאוחדות היו וסוריה ירדן וברית־המועצות, צות-הברית
לראש־פינה.״ היותה הבונים, מאסו ״אבן :זה רעיון על לומר ניתן כיום
מאוד. ארוכה דרך עבר הוא

בחיפה משורשח שיחה
 בדירה קטנה בפגישה השתתפתי צה״ל, מדי את לבשתי כשעוד ,1949 ראשית ן•
בחיפה. יפה ערבית ^

 בעיקבות שבועות -כמה ביליתי בו מבית-החולים, השתחררתי כן לפני מעטים ימים
 לחשוב שהות הרבה לי היתד. שינה, ללא בלילות והגוססים, הפצועים בין שם, פציעתי.

השלום. בחיים: חשוב לי שנראה האחד הדבר על
 הבטוח הוא הצבאי. במימשל אז שעבד שלונסקי, טוביה את פגשתי הביתה בחזרי

 השתתפו פגישה. אותה נתקיימה וכך דיעות. להחלפת ערביים, צעירים עם פגישה לארגן
 וג׳אבר הפגישה, נתקיימה שבביתו צעיר מוסלמי ערבי בסטוני, רוסטום השאר, בין בה,

ירקה. מכפר רמזי, צעיר מועדי,
טוב. ורצון להט מלאי צעירים, בחורים שניהם היו אז

 אחד גורם שרק המסקנה את והסקנו עתה, זה שנסתיימה המילחמה על דיברנו
 את שאיבד המילחמה, את שהפסיד העם הפלסטיני. העם : לשלום גשר לשמש מסוגל
 תציע החדשה ישראל אם לאומית. זהות ללא ארץ, ללא מדינה, ללא שנשאר הכל,
 עמי־הארץ, שני בין ברית־אחים לקשור אפשר עצמאי, לאומי לקיום בסיס זה לעם

המרחב. במידקם ישראל השתלבות את שתאפשר
יודעים אנחנו כיום דומה. !מחשבה נרקמת החזית לקו ■שמעבר אז ידענו !לא

 שם ללוזאן, יצאה פלסטינית שמישלחת
 לאליהו והציעה הפיוס״, ״ועדת ישבה
 הסדר-שלום ממשלודישראל, נציג ששון,
ממשלת־ והפלסטיגים. ישראל בין ישיר

 היא וכל. מכל זה רעיון דחתה ישראל
 המלך עם זול שלום שתשיג בטוחה היתה

והאמריקאים. הבריטים בעזרת עבדאללה,
מדיני. כגורם הפרק מן הרעיץ ירד כד

ברי סוכנות שהיתה ההאשמית״ הממלכה
השתל מצריים הגדה. על השתלטה טית,

״פלסטי גופים שם הקימה עזה, על טה
הפרטיים. צרכיה לשם ניים״

משמעותי. המשך היה לא בחיפה לשיחה
חבר־ היה למפ״ם, הצטרף בסטוני רוסטום

 לאומי ערבי כל (כמו נשבר מטעמה, כנסת
 התדרדר מפ״ם), עם אי־פעם שהסתבך

 לסוכן הפך ג׳אבר שייך הארץ. מן והיגר
 כיום ומכהן מפא״י, של הראשי הדרוזי

שר־התיקשורת. כסגן
 כאשר אחת. תוצאה לשיחה היתד■ אבל
הזה, העולם מערכת שנה, כעבור קמה,
מעקרונות־ לאחד הפלסטיני הרעיון הפך

החדש. הלוחם העיתון של היסוד
 גורם רק היה בודו, כעולם וכף

יש■ בשלום לדגול שהמשיף אחד
ב מסויים שבועון :ראלי־פלסטיני

ישראל.
^


