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 בלבד. פליטים של כבעייה הפלסטינית
ה על־ידי יותר עוד סובו כולו הנושא
 סרו פלסטינים מיליון 1.5מ־ שיותר עובדה

 והדבר ישראל, של לשילטוךהכיבוש עתה
 לטפל היה צריך שבה מיוחדת בעייה הציב
והבנה. השתתפות תוך

 את היטב שזכרה הפלסטינית, המנהיגות
הלאו המועצה לפני הציגה העבר, ליקחי

 את — 1969 בשנת — הפלסטינית מית
מדי הקמת :הפלסטיני המאבק של מטרתו

 לערבים יהיו שבה דמוקרטית, חילונית נה
 ככל החוק. לפי שוות זכויות וליהודים

ה לדעת־הקהל ציות ותוך הזמן, שחלף
הלאו במועצה אש״ף החליט בינלאומית,

 שילטון להקים ,1974ב־ הפלסטינית, מית
 מן שישוחררו בשטחים לאומי פלסטיני
הישראלי. הכיבוש

 וחוזקה אושרה ההחלטה אותה
ה הלאומית המועצה על־ידי שוב

הח זו כאשר ,1977כ־ פלסטינית
 פלסטינית מדינה להקים ליטה

 תאו• שמהם הפלסטינים כשטחים
להימוג. ישראל לין

 חשובה תרומה העלה המאמי עיר ך*
אלה, מתקדמות פלסטיניות לעמדות

הפלס העמדה של מוסמך פרשן גם והיה
 ברחבי לספקנים הרחב. והעולם לגבי טינית

 ההחלטות בין סתירה שראו אותם העולם,
 אין כי סעיד הוכיח ,1974ד 1969 של
השתיים. בין סתירה כל

ש שאחרי כך על הצכיע הוא
 היא תוקם, הפלסטינית המדינה

 דמוקרטית מדינה כהקמת תרגול
שלום. כדרכי חילונית
 היתד, סעיד של ביותר הגדולה תרומתו

 בני של ובצרכיהם בסיבלם השתתפותו
 הוא הכבושים. בשטחים הפלסטיני העם
 של המדכאת להשפעתו היטב מודע היה

 הוא בו. הכרוכות ולסכנות ממושך כיבוש
 יהפוך מדי, רב זמן יחלוף שאם חשש

השט של וגורלם לעובדודקבע, הכיבוש
 הבלתי־חוקיים סיפוחיה כגורל יהיה חים
 היה הוא .1948 במילחמת ישראל של

 ול- במרחב, הצבאית למציאות היטב מודע
מעצמוודהעל. של וחשיבותן עמדתן

שהאופצ אותו שיכנעה זו ידיעה
מטי שלה הטהורה, הצבאית יה

מי עמדה אלא איננה אחדים, פים
כמצי סימוכין לה שאין לולית,

שדרו לטעון האומץ כד היה אות.
 זו על נוסף פוליטית, אופציה שה

הצבאית.
 סעיד סכר זו, אמונתו יסוד על

התומ הכוחות. כל את לגייס יש
הפלס של כהגדרה־העצמית כים

ל — טינים ל ו ה ב ל ש י שם א
הפלס כעניין לתמיכה — אל ר

 כתחום החלוצית מלאכתו טיני.
 שיהיה מכדי ומוכרת ידועה זה

שפעי כדור מאליו לפרטה. צורך
כמח מאד שנויה היתה זו לותו

 וכיקורת התנגדות ועוררה לוקת,
 ופלסטינים ערכים מצד חריפות

האמי והמעטים !הוא, מסויימים.
 השקפותיו. את עימד שחלקו צים

כבגידה. אף הואשמו
 של בפיו היה מבקריו כל כלפי אך
 עם הפגישה אם אחד. איתן נימוק סעיד

 בגידה, נחשבת ממחנה־השלום ישראלים
 — הפלסטינים מיליון שני יוגדרו כיצד

 — הכבושים בשטחים והן בישראל־גופה הן
ביומו? יום מדי ישראל עם הנפגשים

 בחייו לשלם לבסוף נאלץ סעיד-חמאמי
 לעמו. העזה ואהבתו אומץ־ליבו חזונו, עבוד
 הפלסטינים, כל את אהב חמאמי סעיד

 יותר אולם, הרגוהו. שאולי אלה את אף
 חסרי- ומסירות השתתפות בו היו מכל,

הכבושים. שבשטחים לפלסטינים גבולות
 כיבוש תחת החיים מבני־עמנו, אותם אל

 של באובדנו מכל יותר החשים צבאי,
 מעל דברי את להפנות ברצוני סעיד,

 אבל, פלסטין. למען מת סעיד זו: במה
 נמשיך אנו למענכם. מת הוא לכל, מעל

הוא. שעשה כפי לכם, לדאוג
 הבאים הדורות יככדו אחד, ויום

 ארצו את שאהב כאדם סעיד את
 שאינם ובדהט, בכנות עמו ואת

מילולי. לתיאור זקוקים
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