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 הנודע הפלסטיני הפרופסור של הבא הנאום
״ניו־אאוט־ סימפוזיון של במושב־הפתיחה נישא
 בנאום הוגדר בעיתוני־ישראל בוושינגטון. לוק״

 מפרסם הזה״ ״העולם ועוד. ״חמוץ״, ״קשוח״,
ל לאפשר כדי הנואם, ברשות במלואו אותו,

בעצמם. טיבו את לשפוט קוראים
פלסטי בין וכן — וישראלים פלסטינים בין דו״שיח

 להתנהל יכול — ואמריקאיים אירופיים ויהודים נים
מוסרי. והשני מדיני האחד — מישורים בשני

ועקר, קשה הוויכוח יהיה המישורים בשני אולם
 מלכתחילה מבהירים אינם לסיכסוך הצדדים שני אם
 גמורה בבהירות רואה צד כל זה. כלפי זה עמדתם את
 עצמו. של בצידקתו מפקפק ואינו עצמו, של עמדתו את

ספ של למסך מבעד רואה הוא השני הצד את ואילו
 שאינם עמים שני אנחנו ושינאה. חשד פחדים, קות,

 מפני אולי בבהירות, רעהו את איש לראות מסוגלים
הרבה. כה סבלו ששניהם
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 הדברים נראים אין לכם להסביר אנסה כפלסטיני

 ימצאו לא בפי אשר הדברים כי יתכן הפלסטיני. מהצד
אחרת. אדבר אם ישר אהיה לא אולם בעיניכם, חן

על־ המציאות מוגדרת הפלסטינים בעיני כל, קודם
 לגביהם, וכיבוש. הגליית נישול, :עובדות שלוש ידי

 אלא העבר, מן נוראה חווייה אינה זיכרון, אינו הסבל
יומיומית. חווייה

הישרא ובין בינם ביחסים סימטריה אין בעיניהם
 הנכבש בין והמנשל, המנושל בין יחסים הם אלה לים.

 זה אין זו, מציאות לאור והשליט. הנשלט בין והכובש,
מסוג ושאינם כקורבנות, עצמם את רואים שהם מפליא

 — עצמו את רואה שזה כפי היריב את לראות לים
כקורבן. הוא אף

במצי תפיסה. של שאלה רק אינה השאלה אולם
כפו הפלסטינים אם כי הישראלים לא המעשית, אות
 זכויותיהם לשלילת לדיכוי, להגלייה, לנישול, פים

 להתחיל בלתי־מציאותי זה שיהיה סבור אני הבסיסיות.
והתעל חדש דף פתיחת על-ידי פשוט אמיתי, בדו״שיח

 אינו השני שהצד העובדה ייסורים. של שנה 30מ־ מות
 שהוא יסורי-התופת בגלל פסיכולוגית, מבחינה מסוגל,

 לקבל או מוסרית באשמה להודות בעבר, עבר עצמו
 את משנה אינה זו עובדה — מדינית אחריות עצמו על

שלפנינו. הבסיסית המציאות
פסיכו מתפיסות לחרוג שלנו הדו־שיח על כן משום

 עצמה. המציאות עם ולהתמודד המציאות, של לוגיות
 הפלסטינים, עקירת של ההיסטורי התהליך עם כלומר,
 הרבה תתבהרנה המדיניות הבעיות ושיעבודם. גירושם

 המוסריים ההיבטים עם כזאת התמודדות אחרי יותר
והפסיכולוגיים.

 בגיבוי כיום זוכה הפלסטינים של המדינית העמדה
 גוברת בה והתמיכה העולמית, דעת״הקהל רוב מצד

שהעוב ככל (ארצות־הברית), זו בארץ גם ליום מיום
ברבים. נודעות דות
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 בצורה העניין אל מתייחסים מכם שרבים יודע אני

ה של בזכויות־האדם ותומכים והומניסטית ליברלית
 נוכחותכם עצם על־ידי שכולכם, יודע אני פלסטינים.

 ובר- צודק שלום של במטרה תומכים חלילה, כאן
 שלגביה נקודה כאן להדגיש לי הרשו בפלסטין. קיימא

 לא הפלסטינים עם שלום שבלי כללית: הסכמה יש
במיזרח־התיכון. ובר-קיימא אמיתי שלום ייתכן

 או שוקמו העשרים במאה קבוצות־חפליטים כל
אחרי הפלסטינים. מילבד — הביתה הוחזרו או נקלטו

ישראלים
 היטב מאורגנת מאוחדת, קבוצה מחווים הם שנה 30

 כפי פשוט, ייעלמו, לא שחם ברור ונחושת־חחלטה.
שקיוו. מי שקיוו

 לספק צריך אמיתי ששלום נסכים שכולנו יתכן
 הצרכים ואת הצדק, חוש את תנאי״יסוד: שני לפחות

הצדדים. משני אחד כל של המינימאליים המעשיים
 זהות הבחינות משתי תביעותיהם לפלסטינים, אשר
 היהודי והעם שיחדור, המבקשים העמים כל לתביעות

 וביכללה עצמית, להגדרה הזכות הן: ואלה בכללם.
 למולדת לשיבה והזכות עצמאי, מדיני לקיום הזכות

בהחל מישפחת־העמים על-ידי שנקבע כפי פיצויים, או
.1949 מאז האו״ם, של רצופות טות

הסיב־ יישוב של בפרטים לדון מוטל כאן עלינו לא

 המדינות בין רישמי במשא־ומתן ייקבעו אלה סוך.
הפלסטיני. אירגון־השיחרור וביכללן הנוגעות״בדבר,
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לזכו בגלוי מתנגדת שממשלת־ישראל יודעים כולנו

 יוענקו שלפלסטינים לכך מתנגדת היא הפלסטינים. יות
 הסכמי מחן. נהנה כבר שלה שהעם הזכויות אותן

 השתתפותם ובלי הסכמתם בלי שנכרתו קמפ״דייוויד,
ה האוטונומיה תוכנית את כוללים הפלסטינים, של

 על אותה דוחים שהפלסטינים בגין, מר של משפילה
 כבלה האמריקאית שהמדיניות על־כך להצטער יש הסף.

 נשארת שארצות-הברית מכיוון זו, בצורה עצמה את
במיזרח״התיכון. הסדר־שלום בכל חשוב גורם

 מפני ארצות״הברית, במדיניות חושדים הפלסטינים
 ולהקמת עצמית להגדרה בזכותם מכירה אינה שזו

 סיבס־ ואף סבלה, ארצות־הברית העצמאית. מדינתם
 12 מזה ישראל בידי הערביות האדמות כיבוש את דה,

לעקרו ארצות־הברית של חדו-ערכי היחס ביגלל שנים.

 בגין, לממשלת אפשרות ניתנה הבינלאומי, החוק נות
 ערבית אדמה להפקיע בישראל, ריאקציוניים וליסודות

מפריע. באין
 או שבמוקדם מכבר לא אמר שטראוס (רוברט) מר

 לשיחות״האוטונומיה יצטרפו הפלסטינים גם במאוחר
 את לעקוף שאפשר סבור הוא המצריות״ישראליות.

 הטוב במיקרה אלטרנטיבה. לו למצוא שאפשר אש״ף,
 היטב יודע שטראוס מר חסודה. מישאלה זוהי ביותר,

 פלסטיני ושאף הפלסטיני, העם בשם מדבר אש״ף שרק
ב אלא הפלסטיני העם בשם לדבר יכול אינו אחד

 סירובה כך, משום אש״ף.* של המפורשת הרשאתו
 אש״ף עם ולתת לשאת ארצות״הברית של המתמשך

מדינ מטרות את סותר גם אלא בלתי־מציאותי, רק אינו
גדולה. למעצמה יאה ואינו יותה,

עוב לשתי ברצינות מתייחס שאינו שדו־שיח, ברור
 לכת. ירחיק לא — לא או להן נסכים אם — אלה דות

 די לא המכרעת: הנקודה את שוב להדגיש לי הרשו
לאומ תנועות שתי של הזכויות בין מקבילה במציאות

 נכיר לא אם שלפנינו. המכאיבה בסתירה ולהכיר יות,
 לסיבות קשר בלי — הפלסטיני לעם שנעשה בעוול

 מספקת בצורה נתפוס לא — לכך שהביאו ולנסיבות
 ולא להתמודד, עלינו שעימה הקטלנית הסתירה את

זאת. לעשות ומדינית מוסרית מבחינה מוכשרים נהיה
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הישרא לתנועה רבה חשיבות מייחסים הפלסטינים
תמי בה תומכים והם וזכויות-האדם, השלום למען לית
 העם תודת את כאן להביע ברצוני במיוחד מלאה. כה

 שחק, ישראל — אמיצי״לב ישראלים לאותם הפלסטיני
— מהם אחדים להזכיר אם צמל, לאה לנגר, פליציה

 ק״גיס םינית0ב״1א ..מבחינה
 להתפייסות התנאים עתה

 בכעס אולי - עמינו עוני בין
שניסר 30 מנח הראשונה

 הן הפוולסטינים, של זכויות״האדם על בפועל שהגנו
 המערבית הגדה של הכבושים בשטחים והן בישראל

ועזה.
 בחודשים כוחות־השלום של כישלונם או הצלחתם

 במרחב ההתפתחות על רבה במידה ישפיע הבאים
 מלאה ומילחמה אלימות של הסלמה תחיה האם שלנו.

ב תלוי יהיה זה ? שלום לקראת התקדמות או —
 באופן פעולה ולשתף להתלכד אלה כוחות של יכולתם

יעיל.
להת התנאים עתה קיימים אובייקטיבית מבחינה

 30 מזה הראשונה בפעם אולי עמינו, שני בין פייסות
 תלוי המדינית לשפת-המציאות זו אפשרות תרגום שנח.

 ליצור יכולים שאנו ובאמון הטוב ברצון רבה במידה
זה. קריטי בשלב בינינו,

 לחמך ״שלח בבחינת אלא אינה זו וועידה כי ייתכן
 לצעוד הזדמנות לנו נותנת היא אולם המים". פני על

 תומך כולו העולם זו. מטרה לקראת אחד צעד לפחות
הדרך. בחיפוש בנו

ם׳ א□ פרו ש , הי בי א ווו1ג1י1ו*ו1 שו
 נאומו את נשא עצמו ששראבי לכך ברור רמז זהו *

ובאישורו. אש״ף בהשראת
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 מרבית ארצה חזרו כבר נכתבות, אלה ששורות שעה

 לא שנערך ניו״אאוטלוק, בכנס הישראלים המשתתפים
 בארצות־הברית, שנשארו ועמיתיהם, בוושינגטון. מכבר
 חם גם מצויים המקומית, היהדות בקרב הסברה למסע

הביתה. שיבה של שונים בשלבים
היש אמצעי״התיקשורת כי להיאמר, ניתנת האמת

 לאמצעי״התיק- ואשר זה• לכנס פנים האירו לא ראלים
 מכתבים של דיווחיהם לפי הרי האמריקאים, שורת

טו באורח כימעט הכנס מן התעלמו הם הישראלים,
 כאן ששררה ונצורות, לגדולות לציפייה בהשוואה טאלי.
 הכוונה על לראשונה שנודע שעה לסימפוזיון, ביחס

 אווירת מוושינגטון שהגיעו הדיווחים את איפיינה לערכו,
הדי :מכך גרוע בתיסכול. הגובלת אנטי-קליימקס

כיו בציבור הידועים עיתונאים מאת חלקם — ווחים
 מדאיגות חולשות כמה ללא״רחב חשפו — מובהקות נים
 לעיר- רבה במידה ותרמו הישראלי, מחנה־חשלום של
אמינותו. עור

 לפי אשר פאשלות, בשתי ובראשונה בראש המדובר
המוח היעדרם — האחת הכנס. את איפיינו הדיווחים

 ורצועת-עזה חגדה־המערבית מן אישי-ציבור של לט
 מרמאללה, טאוויל ריימונדה העיתונאית את (להוציא

הוועידה לבאי להסביר כוחה את ייפו עמיתיה אשר
0\-------------------------

הכ השטחים מן האישים של להימנעותם הסיבות את
החיכו — השנייה ? בסימפוזיון) חלק מליטול בושים

 בין הכנס במהלך שנתגלעו הפומביים והעימותים כים
 הדיווחים, על-פי שנחלקו, הישראלי, מחנה״השלום נציגי

מזה. ול״קיצוניים״ מזח ל״מתונים״
1■ ■ ! ■

 להיות שנועד מה כי איפוא, הוא, המצטבר הרושם
הקונ על ולמיתקפה ישראלית־פלסטינית להידברות במה

 היהו- ההנהגה ושל הישראלי המימסד של הניצי סנזוס
 בין חולשה. של מיפגן להיות הפך דית-אמריקאית,

 שהוא ובין לאמיתן, העובדות את משקף זה שרושם
 הצליח הקונסנזוס של התעמולה שמנגנון מפוברק רושם
 מקום, מכל גאווה. מתמלא שהלב לומר קשה — ליצור

 האירגון בתחום חלקם לקחים, כמה מכך ללמוד יש
התכנית־מהותית. ברמה חלקם ויחסי״הציבור,

 מיעוט — לעיל צויינו אשר הכנס מחדלי שני
מיש היונים בקרב והמחלוקת הפלסטינית הנוכחות

 להוסיף יש לכך אורגאנית. בזה זה קשורים — ראל
 היוניים האישים מן כמה של הימנעותם :שלישי מחדל

 הצפוייה היעדרותם על הידיעות רקע על מלבוא, מישראל
לפ ״כדי הכבושים• השטחים מן פלסטינים אישים של

 להרחיק צורך כל אין גרוסמן, חייקה ח״כ את גוש
שריד. יוסי ח״כ אמר וושינגטון,״ עד לנסוע

 מרבית וכן בכנס, הישראלים המשתתפים מן כמה
 מלאכה לעצמם עשו אותו, סיקרו אשר העיתונאים

 שנעדרו הפלסטינים, בני״השיח על ביקורת במותחם קלה
 וההיעד- לבקר, מה ויש יש אכן, האירוע. מן במופגן

 למחנה- מאד רע שירות עשתה בוודאי הפלסטינית רות
 תמיד היתה הזולת ביקורת אולם הישראלי. השלום

ביקורת-עצמית. מאשר יותר ונוחה קלה
 בקרב המתונים ש״מחנה כך על קובל שריד יוסי

 לתוך ישר משחק וש״הוא חלש,״ הוא הפלסטינים
 ביותר מספר אילון עמוס הסירוב״? אנשי של ידיהם
 לחופה״. הופיעה שלא ״הכלה על סרקאזם, של משמץ

ויב במעשיהם יפשפשו בישראל שהיונים הראוי מן אך
 הפלסטיני המחנה לחולשת תרומתם היתה מה דקו

 לידי הפלסטיניים המתונים של ל״טישחקם״ המתון,
לחופה״. הכלח של הופעתה ול״אי ח״סרבנים״,

איך! ועוד — היתח כזאת תרומה
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 לקיים הכוונה על ברבים לראשונה נודע כאשר
כדי אז שהוגדר ניו-אאוטלוק, סימפוזיון את בוושינגטון

 מיפ- בקרב סערה התחוללה ישראלי־פלסטיני, אלוג
 שבאופן- ואלה שבקואליציה אלה — הממיסד לגות

— המפד״ל יוני נאלצו זו סערה בעיקבות זיציה.
)13 בעמוד (המשך


