
 תודות שלכם את שתשיגו נניח שלום.
 אלא להלכה רק לא העולמי, לקונסנזוס

 תקבל הימים מן שביום נניח למעשה. גם
 בעל־כורחה, כלשהי ישראלית ממשלה

הזה. הפיתרון את לחץ, תחת
 לא האם ימים? יאריך כזה שלום האם

 רוח שכל רופף, זמני, מיבנה זה יהיה
אותו. תמוטט שינוי של

ה אדיו, לחתור שעלינו השלום
 מכוסס שלום הוא האמיתי, שלום

הנוג העמים שני שד הרגשות עד
 העם כלם המעוגן שלום כדכר, עים

ו הישראלי, העם ובלם הפלסטיני
 כל למרות מעמד כך משום שיחזיר,

 וב■ הממשלות כהרכב השינויים
המדיניים. מצכי־הרוח

עלי כולנו, על המוטלת המשימה זוהי
 ליצור המשותפת. משימתנו — ועלינו כם

 הפלסטיני, העם של בליבם זו מציאות
 באותה החיים עמים שני הישראלי, והעם
 מחר לחיות ושיצטרכו כאוייבים, ארץ

כידידים. ארץ, באותה ביחד,
ה מדינות, שתי על רק לא חולם אני
 על חולם אני זו. לצד זו בשלום חיות

קונ גדולה, יותר הרבה מרחבית קהילייה
 את שתכלול המרחב ארצות של פדרציה

 ברית ומדינת־פלסטין. מדינת־ישראל
צב ואפילו תרבותית פוליטית, כלכלית,

אית.
ץ לעשות יכולים אנחנו מה

 אלה, בהזדמנויות שתפקידנו סבור אני
 מדברים כשאנו בפומבי, נפגשים כשאנו

 זה, את זה להבין הוא רעהו, אל איש
 אלא השני הצד אומר מה רק לא להבין

 הם מה חש, הוא מה מרגיש, הוא מה גם
 נחשוב הבה המילים. שמאחרי המניעים

קונ להשיג כדי לעשות, עלינו מה ביחד
כזה. סנזוס

מח ארבע לפניכם להעלות רוצה הייתי
 הנוכ־ יתר וכל הפלסטינים ידידי שבות,
הידב של בתהליך לפתוח כדי כאן, כחים
 אנו שחייבים פירושה אין הידברות רות.

 שנתווכח פירושה רעהו. עם איש להסכים
 בעיות את איש להבין שננסה בינינו,
רעהו.

ה שהגיעה מאמין אני ראשית,
 חד■ כצורה ככירור, לדעת עת

ה הגיעה עירפול. ללא משמעית,
 הפכה שדו־המשמעיות להבין שעה

השלום. אוייכת
בבי תצהיר ממשלתנו כי רוצים אנו

 לפנות מוכנים שאנו וחד־משמעית רור
 יוני במילחמת שכבשנו השטחים כל את

 העם לידי אלה שטחים ולמסור ,1967
ש כדי הפלסטיני, העם כדין, בהם שחי
הלאו־ גאוותו את עצמאותו, את ישיג

הע התורכי ושהנציג בה מתחבטים כולנו
 שקרה מה קרה איך היום: כאן אותה לה

 ב־ ,1917ב־ ,1905ב־ קרה מה בארצנו?
 התאריכים ובכל ,1936ב־ ,1921ב־ ,1918

בלבנו? החרוטים ל כך, עד להתווכח נתחיל אם
להסכם. נגיע לא עולם

אחות ציונות
 סעיד עם הראשונה שיחתי את זוכר אני

 נפגשנו .1973 מילחמת אחרי מייד המאמי,
 בני מאד, רומנטיות בנסיבות בלונדון, אז

הרא השעה ברבע .בנפש. אוייבים עמים
נת שלא אחד: דבר על הסכמנו שונה
נת לא ארצנו, של ההיסטוריה על ווכח
 התנועה על נתווכח לא הציונות, על ווכח

שלעו מפני בעבר, הפלסטינית הלאומית
בינינו. כך על .נסכים לא לם

 שאתם להכריז מכם אדרוש לא לעולם
 דבר היא ושהציונות הציונות, את אוהבים

תד אל אך זאת. לעשות תוכלו לא טוב.
 הישראלים, מרוב הישראלים, מאיתנו רשו

שהציו גיזענות, היא שהציונות להכריז
שבעי מפני עוד. ומה פאשיזם, היא נות

פירו הציונות בישראל, העצום הרוב ני
משלו. למולדת היהודי העם שאיפת שה

 של ציונות יש ציונות. ויש ציונות יש
 על מצטער (שאני גולדמן נחום כמו אדם

ייפ שהוא בטוח ואני היום, כאן היעדרו
 הוא ערפאת). יאסר עם הקרוב בעתיד גש

הציו ההסתדרות כנשיא כיהן הוא ציוני.
רבות. שנים במשך העולמית נית

 ציונים ויש כמוהו, ציונים יש
 הם , גם גוש-אמונים. אנשי כמד

גדו תנועה היא הציונות ציונים.
 שלכם, הלאומית התנועה כמו לה,

 היסטורית. תנועה גדודה, תנועה
 ופחות חיוביים יותר אנשים כה היו

 ונעשו הישגים הושגו חיוביים,
 עצמם את הקריבו אנשים שגיאות,

בעי קדושה שהיתה מטרה למען
אצלנו. וגם אצלכם גם ניהם,

 לדבר עלינו עכשיו לעבר. זה.שייך כל
העתיד. על ההווה. על

ברוך דינר>7..ו
 תוכניות נציג הבה אומר, אני לכן,

ברורות. מדיניות
ה ההכרה סף על עכשיו עומד אש״ף

 למה הפך הוא בו. הכללית בינלאומית
הק ערב לקרוא, רגילים היינו שאנחנו

בדרך״*. ״מדינה בשם מדינתנו מת
 מצב. לאותו עכשיו הגעתם אתם

מדי של עוכר כדרך, מדינה אתם
צרי היא קיימת, ככר המדינה נה.
העולם. אוויר אל לצאת רק כה
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 על באירופה, ביותר החשוב העיתון מונד, בלח הכותרתרובי אי דיווח
 למחרת אל־דג׳ני צידקי אחמד שערך מסיבת־העיתונאים

 של הסופית המטרה — ברומא סימפוסיון של ״במהלך :בנוכחותו אבנרי, של נאומו
הפדאיון.״ של נציג מצהיר — פלסטין שטח בכל דמוקרטית׳ ,מדינה יצירת עוד אינה אש״ף

 לבטא האפשרות את ריבונותו, את מית,
רו אנחנו בחופש. הלאומית זהותו אח
ובגלוי. בבירור ייאמר שזה צים

ידי אתכם, לשכנע רוצה הייתי
הגי שלכם מהצד שגם. יקרים, דים
 אני לחד-משמעיות. השעה עה

וב בבירור לומר שעליכם חושב
 מוכן שאש״ך הקרוב, כעתיד גלוי,
 .מדינת־ עם בשלום לחיות עתה

תמו בדין, בקיומה ולהכיר ישראל
ב הפלסטינית המדינה כינון רת

יוס הבעיות ושבל וברצועה, גדה
כדרבי״שלום. כינינו דרו

ש שאלה על מילה לומר לי הרשו

 כזכויות רק לא ברוך כזה מצב
 כיתרונות רק לא כחובות, גם אלא
ש מאמין ואני באחריות. גם אלא

הגי הפלסטינית הלאומית התנועה
 מה לה אין שבו לשלב עתה עה

 הבל, את להרוויח לה ויש להפסיד,
לחלוטין. ברורות עמדות מקביעת

 מר של פניו את־ לראות רוצה הייתי
 שאיר- בעיתון יקרא כאשר בגין, מנחם

נכו על הכריז הפלסטיני גון־חשיחרור
 מדינודישראל אם בישראל, להכיר נותו

מש למדינה הפלסטיני העם בזכות תכיר

בעברית. המליס שתי את אמר הנואם *

 שאתם ביותר הגדולה המכה זוהי לו.
 הקיצוניים, החוגים על להנחית יכולים

ש מקווים הם בישראל. השוביניסטיים,
זאת. תעשו לא

 קרייסקי־בראנ־ פגישת אחרי מכבר, לא
 בגין. מר עם ויכוח לי היה דט־עראפאת,

 עומד שאני כשם הכנסת, דוכן על עמדתי
 בגין: למר ואמרתי עכשיו, זה דוכן על
 אותך. מרגיזה יזו פגישה מדוע יודע אני
 מר יכריז שמא חושש שאתה מפני לא

 ישראל, להשמדת שואף שהוא עראפאת
 דווקא, שיכריז חושש שאתה מפני אלא

 זה מפני ישראל. להשמדת שואף אינו כי
חושש. אתה

 את מזינה האחד כצד הקיצוניות
ה והמכה השני. כצד הקיצוניות

 האחד כצד לקיצוניות כיותר חזקה
 ריאליזם מתינות, של סימנים היא

השני. כצד והגיון
 הבה כל, ראשית ואומר: חוזר אני לכן
י דו־משמעית בשפה לנקוט נפסיק

ה בחיים נמצא אני נאיבי. אדם אינני
 אילו יודע אני רב. זמן מזה פוליטיים

 בעיות אילו יודע אני לכם, יש בעיות
 הבעייה את להכיר מיטיב אני לנו. יש

 איכשהו מבין שאני לי נדמה אך שלנו,
ה את מכיר אני שלכם. הבעיות את גם

 חד־מש־ הצהרתם לא שעדיין לכך סיבות
מעית.

הגי עכשיו כי מאמין אני אולם
 קושיים על להתגבר השעה עה

כ אדם לכל כבירור ולאמר אלה,
 בלאומיות לתמוך שאפשר עולם

ה את לשלול מבלי הפלסטינית
לת שניתן הישראלית, לאומיות

ל העצמית ההגדרה כזכות מוך
 זכות את לשלול מכלי פלסטינים

הישראלים. מן העצמית ההגדרה

□,הניגוו! חבסקת
 להלביש ואשתדל — השנייה המחשבה

מאד. עדינות במילים אותה
 במרחב אימים מהלכת אלימות הרבה

שלנו.
 מטבע נובע זה — הדבר טבעי

 את רק רואה צד שבל — האדם
השני. הצד של האלימות
 מר היום כאן שאמר למה הקשבתי

הפכה שדרום־לבנון דג׳ני, צידקי אחמד

 רגשות בלבי עוררו והדברים חי, גיהינום
 מעורב שהייתי יודעים אתם אולי עזים.

הקשו מסויימת, בפרשה האחרונים בימים
 רבים אנשים בדרום־לבנון. באלימות רה

אותה. גינו בישראל
 צד גם שיש אל־נשבח אנא, אכל

ה וילדים, נשים לאלימות! שני
 כירושלים, פצצה על-ידי נהרגים

 יותר ואינם אנושיים פחות אינם
 !יותר ולא פחות לא — אנושיים

 כמחנה■ וילדים נשים מאשר —
כדרוס-לכנון. פלסטיני פליטים

 מממשלודישראל נמרצות תובע אני
 בדרום- וההפגזות ההפצצות את להפסיק

 באותו תהא. אשר להן העילה תהא לבנון,
 אם להרהר מהפלסטינים מבקש אני זמן
 האלימות מחר, היום, זה, בשלב אכן

כלשהי. מטרה משרתת
 מועיל זה האם למישהו? עוזר זה האם

 מזיק זה שלהיפך, או הפלסטיני לעניין
לו?

 לדו־שיח מיכשול הפך לא זה האם
הקר את להכשיר כדי לו, זקוקים שאנו

וה ישראל בין לשלום הפסיכולוגית קע
 לאש״ף עוזר זה האם ? הפלסטיני עם

? ההיפך נכון שמא או ? בהכרה לזכות
כ שאלה, של כצורה אומר אני

 ישקול צד •טכל בדי למחשכה, מזון
ש מאמין כשלעצמי, אני, כדבר.
 שכיתת- לזה נקרא השעה. הגיעה

 האלימות הפסקת לזה נקרא נשק,
 זמן תקופת למשך הצדדים משני

 כדי חודשים, שישה נניח מסויימת,
לח מכלי המדיני כתהליך להתחיל

 מכל אלים שפיגוע יום כבל שוש
 •טלנו, מהצד או שלבם מהצד צד,

 של התרגשות, של עז בה גל יעורר
ייעצר. השלום תהליך בי עד זעם,

נעורת שיתוו
 לדו־שיח נוגעת השלישית המחשבה

עצמו.
ה עצומה. חשיבות יש עצמו לדו־שיח

 ושאנחנו כאן שאתם כאן, שאנחנו עובדה
 שלנו בצד רבים בעיני תועבה מהווה כאן,

 יחד שיושב מי כל שלכם. בצד ורבים
 סוכן רבים, ישראלים בעיני הוא, איתכם
בוגד. אוייב, אש״ף,
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