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והשקפתו דמותו את ,,סאואסאוו עיסאם ו ו ידידו, מתאר לזיכח בנאום בו.

חמאמי, סעיד בלונדון נרצח חודשים ארבעה לפגי
בריטניה. כבירת אש״ף נציג ,37 בן יפו יליד

 של כיותר והמוכר הגלוי המנהיג היה חמאמי
 שהציע הראשון היה הוא אש״ף. כתוך מחנה־השלום

 ע,ימה ויחיה כישראל יכיר הפלסטיני שהעם כגלוי
לצי עצמאית פלסטינית מדינה שתקום כתנאי כשלום,

 שיחות של רצופה כסידרה פתח 1975 כראשית דה.
 הדרך את פילסו אלה שיחות אבנרי. אורי עם סודיות
 ובו־ אש״ה נציגי כין הרישמי המדיני הדו־שיח לכינון

כישראל. חות־השלום
 אן? כחייו. שילם השלום למען אומץ־ליכו עבור
 הזית־ סוכני היו הם כי כדור נתפסו, לא עדיין שרוצחיו
עב בלונדון, החלה הלווייתו הקיצונית. הערכית הסירוב

 מקום כבל נקבר. שם לעמאן, והמשיבה לביירות רה
 חמאמי עם הזדהות של גדולה הפגנה ההלווייה הפכה

 תהלו- כראש עראפאת יאמר צעד בביירות ורעיונותיו.
חמאמי. חאלידה הקורבן, אשת של לצידה כת־האכל,
לזיב■ אסיפת־אבד בלונדון נערכה למותו 40ה־ כיום

 לשאת שנתבקש אכנרי, אורי גם הוזמן זה למעמד רו.
 להיענות מאכנרי נבצר שונות מסיכות דברו. את כה

זו. להזמנה
 פאר• עיסאם ד״ר היה אירוע כאותו המרכזי הנואם

 לפנים שהיה כארצות-הברית, שהונף רופא־לב טאווי,
 רכות שנים מזה והמכהן עצמאי, אירגון־פידאיון ראש

 עמד 1976 מאמצע החל פת״ח. של העליון המוסד כחבר
 שיחות שקיימה ״ף, אש של המישלחת כראש סארטאווי

 למען הישראלית ״המועצה נציגי עם רצופות מדיניות
 כפעולתו ממשיך סארטאווי ישראלי־פלסטיני״. שלום
ופקודו. ידידו שהיה חמאמי, רצח מאז גם השלום למען

 שכל מיסמף, הוא חמאמי לזכר ■פארטאווי של נאומו
 במה וגם — שנאמר כמה לקראו. חייב בר-דעת ישראלי

 של עולם־המחשבות את מגלה הוא כו, — נרמז •טרק
 סארטאווי אשר אש״ף, של המנהיגות מן ניכר חלק

 את הזה״ ״העולם מפרסם כף משום לפה. לה משמש
אלה. כעמודים כמלואו הנאום

ביטחון. מטעמי מעולם, הצטלם לא סארטאווי עיסאם

 סעיד את לתאר עלי היה ילו
י  כי אומר הייתי אחד, במישפט חמאמי י
 שהבין אמיץ, פלסטיני פאטריוט היה הוא
הפלסטינית. החווייה את

ולהע חמאמי, את להבין על־מנת ואכן,
 יש הפלסטינית, למטרה תרומתו את ריך

 ואת הפלסטינית, הטראגדיה את להבין
 טראגדיה של היבטיה התפתחו שבו האופן

המג הפשוטה, הקביעה השנים. במשך זו
 של במונחים הפלסטינית הבעייה את דירה

 למידבר, ושהושלך ממולדתו שנושל עם
 היקפם מלוא את כהלכה מתארת אינה

מאי אינה גם היא הפלסטינים. יסורי של
 הגדולה מורכבותה את הנכון באור רה
התפת את או — הפלטינית החווייה של

השונים. מרכיביו של הדינאמית חותם
 המאה סוף מאז הפלסטיני, המאבק מטרת

 את למנוע היתד. ,1948 לשנת ועד 19דד
 נחלת- על הציונית התנועה השתלטות

הוכ לא המזל לרוע הפלסטינית. האבות
 שנת ובסוף בהצלחה, אלה מאמצים תרו
 ובחלקו צבאי כיבוש בשל בחלקו — 1949

שהוש טריטוריאליים, ויתורים באמצעות
 — ברודוס המשא־והמתן שולחן על גו

ה מנחלת־האבות ארבע־חמישיות הוענקו
 ממה החדשה. ישראל למדינת פלסטינית

 המערבית הגדה — פלסטין משטח שנותר
 ניתנה ורצועת־עזה ירדן, על־ידי סופחה

מצריים. של לניהולה
 בגורל קשור היה הפלסטיני העם גורל
 נחלת־האבות של חלוקתה לפני ארצו.

חבר יחידה הפלסטינים היוו הפלסטינית,
ברורה. לאומית זהות בעלת תית

 מריבונות, אומנם, גחנו, לא הם
מו הכרתיים, מוסדות להם היו אך

 קיבוציים, זיכרונות־עכר דדת,
 באמצעות וכן, משותפות שאיפות

 ממשלה מעין המנדאט, שילטונות
 דפדפטינים שהעניקה פלסטינית,

 להם ואיפשרה בפרטים, דרכונים
 מדינה עם — בגוף — להזדהות

מדינה-שכדרך. או
היחי את עירערה פלסטין של חלוקתה

והבי הפלסטינית, החברתית־פוליטית דה
מוס ולאובדן הפלסטינים של לפיזורם אה

החברתיים. דותיהם

הפלסטינית התפוצה
 הת־ ,1948 של התכופה עיקפות ף
 המיזרח־ה- ברחבי הפלסטינים פזרו ■יי

 השטחים בתחומי נותר קטן חלק תיכון.
באז וזכה ישראל, מדינת הורכבה שמהם
 תושבי שלישית. מדרגה ישראלית רחות
 ירדניים, אזרחים הפכו המערבית הגדה

 חסרי- פליטים הפכו שברצועת-עזה ואותם
גור ולא מאדמתם נושלו שלא אף מדינה,

ש אותם האוכלוסיה, שאר מבתיהם. שו
— השכנות בארצות־ערב מיקלט חיפשו

 הם אף זכו — ועיראק סוריה לבנון,
חסרי־מדינה. פליטים של במעמד

 חדק כל ההד ואילך רגע מאותו
 עוכר הפלסטינית הגדות של

 ופוליטית חכרתית־כדכדית חווייה
 על■ הגדול כחלקה שעוצבה שונה,

 והתנאים החדשה הסביכה ידי
בה. יטשלטו המייוחדים
 חיו במדינת־ישראל שנותרו הפלסטינים

 מעמד להחזיק מנסים כשהם — בסיוט
 את מהם ששלל מתנשא, שילטון בחסות

 בהם ונהג שלהם הטיבעיות זכויות־האנוש
 הבלתי- המיעוט את בלתי־רצוי. כבמיעוט

 בחירוק- לסבול, היו מוכרחים הזה רצוי
במע העולמית, דעת־הקהל בשל שיניים,

 לגבי שלישית. מדרגה אזרחים של מד
 חברה בתוככי שנותרו אלה, פלסטינים

ביו החיוני הצורך היה ועויינת, מנוכרת
 מעמד להחזיק כדי מעמד. להחזיק תר
ולרי זרות לנורמות להסתגל עליהם היה

 השלמה גם היה הדבר פירוש זרה. בונות
 יהודית, מדינה בתוך הנחות המעמד עם

 עדות־המיזרח בני ביהודים אפילו שנהגה
 הזמן במשך שנייה. ממדרגה כבאזרחים

יש שבתוככי הפלסטינית הקהילה רכשה
 שהבדילו משלה, מיוחדים סממנים ראל
אחרות. פלסטיניות קבוצות ובין בינה

גו המערבית, בגדה הפלסטיני הקיבוץ
הקיבו כל של מזה יותר עליו שפר רלו
המ האוכלוסיה האחרים. הפלסטיניים צים

 שנמלטו הפליטים מאותם להבדיל קורית,
הפלס והכפרים הערים מן המערבית לגדה
 הטראומה את סבלה לא הכבושים, טינים

 הכללי הסבל מילבד והנישול. העקירה של
 ואי- והמהומה המילחמה, בעיקבות שבא

ליר האיזור של לסיפוחו שקדמו הסדרים
 המקוריים תושביה של חווייתם היתה דן,
שנמ הפליטים ושל המערבית, הגדה של

 מה מכל פחות טראומטית אליה, לטו
 האחרים. הפלסטינים הקיבוצים שסבלו

 הגדה מתושבי חסכה הירדנית האזרחות
 חסרי־ של במעמד הכרוך כל את המערבית

פלסטי קבוצות של בחלקן שנפל מדינה,
אחרות. ניות

 כשטח מצרי, לניהול ניתנה רצועת־עזה
ה המוסדות כפיקדון. המוחזק אוטונומי

 התושבים אך דוכאו, לא שם פלסטיניים
 זה חסרי״מדינה. פליטים של מעמד קיבלו

 למדינות שנמלטו הפלסטינים גורל גם היה
 הפלסטי־ האוכלוסיה שד פיזורהאחרות. ערביות

 המולדת, של חלוקתה אחרי גית,
 לפיזור כדתי-נמנע, כאורח הוביל,

 קבוצה בל הפלסטינית. החוויי׳ה
 מסוג כעיות כפני עמדה פלסטינית

 מסביבתה שהתחייבו כפי שונה,
ההדשה.

 חלקו ואתר, אתר בכל הפלסטינים, בעוד
 השאיפה ואת המשותף החלום את יחדיו

 שתיקרא במדינה יחדיו לחיות היוקדת
הדגשים השונים הקיבוצים פיתחו פלסטין,

בעיו עם להתמודד כדי שונים, ותכונות
ההע במקומם. המיוחדים וצרכיהם תיהם
והמגוו השונות הנסיבות של הנכונה רכה
 עצמם את הפלסטינים מצאו שבהן נות

 ההתפתחות להבנת חיונית ,1948 אחרי
וההשק לאהר־מכן, שאירעה הפלסטינית

הרוו השונות הפלסטיניות הפוליטיות פות
כיום. חות

הכדעובית המלכודת
הן כ  שבאה והגלות האמת, ארץ־ ו

* חומ ייסורים לידי הובילו בעיקבותיו, \
 ה־ סוגי בין גדולים הבדלים לידי ריים,

 חוסר־ של ולטראומה הפלסטינית חווייה
מדינה.
 חלקית נמלטו קיבוצים שני רק

 ש■ ייטראל, שבתוך זה :זה מגורד
ש וזה ייטראלית, באזרחות זכו

 אזרחות שקיבל המערבית, בגדה
הפ הרוב, שהיו והאחרים, ירדנית.

 — אחדים חריגים להוציא — כו
חסרי-אזרחות. פליטים

 של ניסיונם הוכיח הארוך בטווח אולם
בכוחה אין כי ובירדן בישראל הפלסטינים

 הצורך את לספק תחליפית אזרחות של
הגו והינו שהיה לאומית, בזהות האמיתי

 של וחלומותיו מחשבותיו את המדריך רם
הוא. באשר פלסטיני כל

 מוסדות הרס חסר־האזרחות, לרוב אשר
 ש־ מאמצים הצריך הפלסטינית הלאומיות
 בעולם להתקיים להוסיף כדי לא־ייאמנו
 של בסיס על לתפקד ביסודו, המתוכנן,

ב שנפלו והקשיים, הסבל לאומית. זהות
 והמנוש־ העקורים הפלסטינים של חלקם

 בתחיית עז צורך להתעוררות הביאו לים,
 והמוסדות הפלסטינית הלאומית הזהות

הש לקתה זה בשלב ואולם הפלסטיניים.
הפלסטי הלאומית הזהות להחייאת איפה

 בפאראדוכס הפלסטינים והמוסדות נית
היסטורי.

 מיספר עוררה הפלסטינית הטראגדיה
 הערבי. העולם ברחבי מכאיבות שאלות

 שדיברה התשובה, נכשלנו? וכיצד מדוע
 הערבי, הציבור של דימיונו אל ביותר
שהאומה מפני נכשלנו :פשוטה היתד,

שו בזהויות וחיה מפורדת היתד, הערבית
 תחת מאוחדת שתהיה תחת רבות, נות

אחת. כל־ערבית ריבונות
מאו למלא, נועדה זו כל־ערבית תפיסה

העולם בחיי מכריע תפקיד יותר, חר

(באמצע) המאמי סעיד
שנים? עשר בעוד יהיה .נזה
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