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 במינשר 10 הסעיף את (קורא פלדמן
 ישראלי־ שלום למען הישראלית המועצה

 ישראל בין הקשר על המדבר פלסטיני,
תיך? את משקף זה האם והציונות): דיעו
 הסעיף, בניסוח השתתפתי :אפנדי
תי!:ו  המהותי, בעניין כפולה. חשיבות וראי

 השקפתי, מעיקרי אחד וזהו מאמין, אני
הפלס והמדינה מדינת־ישראל בין שההסדר

 להעניק מוכרח לצידה, שתקום טינית,
 הצדדים משני אחד לכל מוחלטת ריבונות
 מקבילות רואה אני והגירה. עלייה בעניינו
 לעם ישראל של הזיקה בין מסויימר
 הפלסטינית המדינה של זיקה ובין היהודי,
 לשני חשובה זו זיקה הערבי. לעולם

 להבין לערבי יותר קל זו ובצורה הצדדים.
היהודי. לעולם ישראל זיקת את ולקבל

 להבהיר כדי זדשוב זה סעיף שנית
 עם הוא ■שלהם שהעסק מראש לערבים
 להם ואל ציונית, שהיא שראל מדינת־׳
ש במדינת־ישראל עוסקים שהם לחשוב
ציונית. איננה

 לשפות תורגם המינשר האם פלדמן:
• אחרות

י ־ ג כ  לאנגלית תורגם הוא כן, :א
 מהלכים להם שיש רבים בביטאונים ופורסם
 מהו יידעו שהערבים חשוב הערבי. בעולם

איתם. המדברים יהודים, של ־,ביקור כרטיס־
? מצב ■תמונת לתת מוכן אתה :פלדמן
 במשך פעולה של נסייון אחרי :אפנדי

 הפלסטיני. בעניין הדיוט אינני שניט, 25
מומחה. שאני לומר ׳יי מותר
 עוברת אחדות שנים שמזה סבור אני"

 ועל הפלסטינית הלאומית התנועה על
 הם היסטורית. פנימית מהפיכה אש״ף

 מדינת- של טוטאלית מדחייה עוברים
עימה. השלמה לעבר ישראל

.עדות־המיזרח בן הרצל היה ״אילו . ״ .

 של קיומה עצם נגד מעשר,־איבה בו ראה
 כאשר ביכלל. היהודי והעם מדעת־ישראל

 הספרדית העדה מטעם גילוי־הדעת התפרסם
 שאנחנו, לקוראים מובן היד, בירושלים,

 הבינלאומית למערכה הצטרפנו המועצה,
ממנה. חלק ומהווים מדינת־ישראל, נגד

 כאדם ממנו נפגע עצמי רואה אני
 לכנסת מועמדותו להציג המתכוון פוליטי,
 למעשה אמרה הספרדית העדה הבאה.

 ישראל. שונא הוא הזד, שהאיש לחבריה
רו כבעל גם נפגע אני עו  הזה, העולם ו

 עוכד־ישראל, שהוא נאמר עורכו שעל
 ובהצלחתו אמינותו במעמדו, הפוגע דבר
העיתון. -של

הנגדית החקירה •
ז מדינאי אתה ■כהן־צדון:

די נ פ פוליטי. איש אני :א
 אותך שכינו נכון האם :כהן־צידון

כאנטי־ציוני? בעבר
רבות, בהשמצות הושמצתי :אפנדי

מהן. אחת וזו
 כתב- על להצביע התוכל :כהן־צידון

שראלי במדינת להכיר המציע ערבי עת י
די נ פ  של הראשי המומחה בהחלט. :א

 פירסם דרים, צברי ישראל, לענייני אש״ף
 אחד ערבי, לבנוני בעיתון כשנה, לפני

 מאמר בלבנון, ביותר הנקראים העיתונים
במדינת־ישראל. בהכרה בפירוש דגל שבו

■ ! ■ ! ■ !
 את פעם קראת האם כהן־צידון:

הפלסטינית? האמנה
: י ד נ פ כן. א

 שאי-אפשר נכון האם כהן־צידון:
של רשמית בהחלטה אלא אותה לשנות

 ״הציונות כתבת: בספרך :כהן־צידון
 שכחתי לא יותר מאוחר חיינו. את הצילה

 אנטי־ ואולי לא־ציוני, כשהפכתי גם זאת,
ה? על אומר אתה מה ציוני.״ ז

בשל להתייחם יש ספר אל :אפנדי
אחת. כמיקשה מותו,

 את הצגתי הספר של הראשון בפרק
 מהצגה חלק הוא שציטטת והפסוק הבעייה,

הדברים. של פרובוקטיבית

 ? ממשלת־ישראל ראש עם שיחה לצורכי
 .1975 בסוף כן. :אפנדי

 לראש־ הסבדת האם :כהן־צידון
לאש״ף? הצעותיך את הממשלה

ל חופשי עצמי רואה איני :אפנדי
ראש־הממשלה. עם בשיחות דובר מה גלות

 ״סעיף על דעתך מהי כיהן־צידון:
 הפלסטינית? באמנה בלפור״

בוטל כבר הזה הסעיף לדעתי :אפנדי

 עדיין היא זאת שמהפיכה חושב אני
פומ־ רבות, אינדיקציות לה יש בעיצומה.

 שאנחנו מאמין ואני ולא־פומביות, ביות 41
 ושלום הדדית הכרה של ליעד מתקחנים

העמים. שני בין
 תפקיד -שיש סבור אני זה בר,?שר

להידברות. גשר המהווה למועצה, ■י היססו
 עידודם למען ניכרת בצורה משפיעה היא

 בתוך הריאליסטיים היסודות של וניצח״נם
בפרט. אש״ף ובקרב הפלסטיני, המחנד,
? הפומביים הדברים מהם :*מן פד

י ר נ נ רבים. הם הפומביים הדברים :א
ההתבט להבנת מסויימת מומחיות דרושה
 מומחיות שדרושה כשם הפלסטיניות, אויות

 בברית־ ,בסין־ד,עממית שקורה מה להבנות
 בחברות בארצות־הברית. ואפילו המועצות

ולפ אחת, מילה יכולה פתוחות, שאיני׳
היסטורי. מיפנה לסמן אחד, פסיק אף עמים

 פירסומים בהרחבה אבנרי ניתח (כאן
 של הצהרותיו ביניהן אש״ף, של רבים
הצה בלונדון! אש״ף נציג חמאמי, סעיד
 המחלקה ראש ג׳רים, צברי של רותיו

 יאסר של נאומיו אש״ף; של הישראלית 1
 עשר אחרים! ובמקומות באו״ם עראפאת ך

ועוד.) ,1974 מיוני אש״ף של הנקודות
■ ■ ■ !

הפלס־ אליך מתייחסים איך :פלדמן
? הרשמיים בפירסומיהם טינינו

 מטעם רשמי באישור זכיתי :אפנדי
 ספר בצורת בא הדבר ציוני. שאני אש״ף

 של הרשמית בהוצאה ושיצא לי, שהוקדש
 ב- ובצרפתית, בערבית בביירות, אש״ף
 והציונות אבנרי אורי נקרא: הוא 1971

 קטעים בספר צוטטו השאר בין המתזדשת.
האח בפרק הזה. בהעולם וממאמרי מספרי

:הוא מישפט־המפתח המסקנות, פרק רון,
 שאורי רבד, י בהחלטיות קובעים ״אנהנר
 העתונות של המבריקה האישיות אבנויי,

האינ למען הפועל ציוני, הוא ■והמדיניות,
הציונות.״ של טרס

 כתוב ,1975 ליוני 30ב־ מעריב, בדהרון
אש״ף, ביטאון על-ידי כונה אבנרי ״אורי כי

 הוגה־דיעות בשם אל־תאורה, פלסטין
 ״האסכולה שם: נכתב הישאר בין ציוני.״

 ולהגיע ואש, מים למזג מנסה אבנרי של
 והלאו- הציונית האידיאולוגיה בין לפשרה

הפלסטינית.״ מיוו,
 של המשמעות לדעתך, מהי, פלדמן:

ההתבט מהווה ומה ״אנטי־ציזני״, הביטוי .
? לגביך הזו אות

 הפירסום לפני אחדים שבועות :אפנדי
בגז הציוגות לגינו-י המהלך באו״ם היה

 מצד ומוצדקת חריפה תגובה היתד, ענות.
הציבור זה• גינוי על הישראלי הציבור

? שני־שלישים של ברוב הפלסטיני הקונגרס
בוטלה. כבר הפלסטינית האמנה :אפנדי

? לפרט מוכן אתה :פורת !השופטת
 מקובלות צורות שני ישנן אפנדי:

 הרא-שונה, זה. מסוג פוליטי מיסמך לביטול
 רשמי. ביטול היא ביותר, נדירה שהיא
 המדיניות את לשנות היא השניה הדרך

עוד. קיים אינו המיסמך כאילו ולפעול
 את שינתה לא ברית־המועצות :למשל
 עולמית מהפיכה לחולל המוצהרת, מטרתה
 היא אך הקפיטליסטי, המישטר את ■ולהרוס
 והאמריקאים אחרת, ■מדיניות עכשיו נוקטת

לכך. בהתאם ופועלים כעובדה זאת מקבלים
 בהחלטה צורך אין האם כהן־צידון:

כלשהו? מיסמך לבטל כדי מפורשת,
 של החלטות הרבה יש לא. :■אפנדי

 ישראל שממשלת מכיוון שהתבטלו הכנסת,
מהן. התעלמה
 לא שלעולם החליטה הכנסת למשל,

 שלום. ללא מוחזק משטח נסיגה תהיה
 נסוגה ישראל הסכמי-הביניים במיסגרת אך

המדי בחיים מקובל שלום. בלי משטחים
 לחטט במקום חדשים, במעשים לעסוק ניים

הישנים. בדברים

_ זיכרוני פרקליט
היסטורי...״ מיפנה לסמן יכול קטן ״פסיק

 וחיי חיי את בפשטות, הצילה, הציונות
 אפשר יותר גדולה מחמאה איזו הורי.

כלשהי? תנועה על לכתוב
 שאני היא הספר של היסודית התיזה

 את הקימה הציונית שהתנועה מאמין
הג היתד, שמדינת-יישראל מדינת־ישראל,

 הפכה המדינה הקמת ועם •התנועה, שמת
מת ״לא־ציוני״ המושג מיותרת. התנועה

זו. לתיזה ייחם
 שעם לכך מתייחס אנטי־ציוני״ ״אולי

 טעון הציוני המימסד מדינת־ישראל הקמת
בן־גוריון. דויד שאמר כמו פירוק.

 לבניין פיגום היתה הציונית התנועה
 הפיגום הפך הבניין הקמת ועם המדינה,
 חיוב של ברוח כתוב כולו הספר מייותר.
לאומית. כתנועה הציונות
 הספר, מן ארוכות אבנרי קרא (כאן

המה של המפואר״ ״המיפעל מתואר -שבו
הציונית.) פכה

 המימסד. על בפרק מופיע ה,,אנטי״
 הקמת עם פירוק. לדעתי, טעון, המימסד

 עברו הציונות משימות מדינת־ישראל,
מדינת־ישראל. של לידיה

ן דו צי ־ הן  הציונות מתבטאת במה :כ
? עליה מדבר שאתה האמיתית,
די נ פ  בשני מתבטאת אמיתית ציונות :א

שיג־ ביטחונה קיומה, ראשית: עיקרים.  ו
 את המגלם כגוף מדינת־ישדאל, של שוגה

 העם עם סולידאריות :שנית הציונות.
 סולידאריות, -שם. הוא באשר היהודי

 עוזרים העולם שיהודי בזה המתבטאת
 שמדינת־ בזה וגם למדינת־ישראל, ברצון

העולם. בכל ליהודים עוזרת ישראל
 שווה מעמד להעניק לדעתי, אין, אולם

 והמשלם בצד,״ל המשרת לארץ, שבא למי
 למרות בחו״ל, שירשב ולמי מסיה, את

 זה ציונות אם הנה. לבוא יכול שהוא
הציונות. נגד אני אז בחוץ־לארץ, להישאר
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־ הן ן כ ו ד  תכניות על לך ידוע האם :צי

 בארץ עדות־המיזרח בני לגיוס אש״ף של
שראל? נגד אש״ף, בשירות לפעול כדי י

די נ פ  בעבר, כאלה מחשבות היו :א
 שטותיות. שהן הבין עצמו אש״ף אבל

 אנטי-ערבים הם עדות־המיזרח מבני רבים
 עדוודהמיזרח בני לדעתי,' וחבל. דווקא,

 ישראל בין הקשר את ליצור יכולים היו
 מבני היה הרצל אילו עמי-ערב. ובין

אחרים. היו שהדברים יתכן עדות־המיזרח,
: ן ו ד י צ ־ הן  הטיל מישרד־החוץ האם כ

 ? פלסטינים עם במגעים כל״שהו תפקיד עליך
: י ד נ פ לא. א

: ן ו ד י צ ־ חן להיפגש ביקשת האם פ

להלכה. גם יבוטל הוא בעתיד למעשה.
 לערבים פנית לא האם פהן־צידון:

הזה? הסעיף את לבטל בדרישה פלסטיניים
 הזה, למיסמך מייחס לא אני אפנדי:

 כלשהי. חשיבות פלסטינית, אמנה הקרוי
פלסטי נציגים עם לי -שהיו השיחות בכל

 בין הדדית -שהכרה מדגיש אני ניים,
 תנאי היא הפלסטינית והתנועה ישראל

ואש״ף. ישראל בין למשא־ומתן בל-יעבור
ה הפגישה היתד, מתי כהן־צידון:

? ראש־הממשלד, עם שלך שניה
 מטעם במישלחת חבר הייתי :אפנדי

 דאש־הממשלה על־ידי -שנתקבלה המועצה,
 כך על נמסרה אחדים. חודשים לפני

ראש־הממשלה. מישרד מטעם הודעה
אחרות? פגישות היו כהן־צידון:

באקראי. לפעמים נפגשנו :אפנדי
 קשרים לכם היו האם :כהן־צידון

אש״ף? נציגי עם
 שבהן הודעות, שתי פירסמנו אפנדי:

 ״אישים עם פגישות מקיימים שאנו הכרזנו
 מתנגדים אנחנו אין בכירים״. פלסטיניים

 ואנו אש״ף, נציגי עם להיפגש עקרונית
 את לפלס כדי בזה, צורך שיש סבורים

ואש״ף. ממשלתנו בין להידברות הדרך
 הודיעה השבוע, האחרונה, בהודעה

 ביניהם, ואני מחבריה, שארבעה המועצה
בפאריס. פלסטיניים״ ״אישים עם נפגשנו

שפגשת? האנשים היו מי :צידון כהן־
 כך. על להשיב יבול איני :אפנדי

 שאין זה, ■מסוג מדיניות בשיחות מקובל
הצדדים. שני בהסכמת אלא פרטים לפרסם

 להייב השופטת מן ביקש (בהן־צידוו
 השופטת השאלה. על להשיב אבנרי את

להשיב). אבנרי את לחייב שלא החליטה

חוזרת חקירה •
 משהו להוסיף ברצונך האם פלדמן:

 פגישו־ עם בקשר המועצה, הודעות על
פלסטיניים? אישים עם תיכם

 המועצה כי להדגיש רוצה אני :אפנדי
אמת. הודעותיה שכל פוליטי, נוף היא

 ליצור היא המועצה של המטרות אחת
 פלסטיניים, גורמים עם הידברות של קישר
 להתנהל, יוכל שעליו יסוד להניח כדי

 בין הרישמי המשא־והמתן העת, בבוא
 תוך הפלסטינית, והמנהיגות מדינת־ישראל

לשלום. להגיע כדי הדדית, הכרה
 לפרסם יהיה אפ-שר כאשר העת, בבוא

 יתברר האלה, הפגישות אודות על הכל את
■רבה. חשיבות להן שהיתה

 אבנרי אורי אש״ף של בספר מעיין *
 בערבית. המתחדשת, והציונות
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