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המו משמעות זוהי שלהם. בראש־הממשלה לבחור הזכות
 מדינתנו, את עתידנו, את לבחור עצמית״. ״הגדרה שג
שלנו. צורת־הכלכלה את שלנו, המישטר את

בגורלו. יבחר הפלסטיני שהעם — לשלום חשוב זה
 תקום משתפי־פעולה. של שלום ולא אמיתי, שלום יהיה זה

 את או ישראל, את שתשרת מדינה ולא עצמאית, מדינה
אחרת. זרה מדינה כל או ארצות־הברית,

 משהו ר׳ הגד אנא,
 להאמין לי שיאפשר

בשלום? נאמה דואה שישראל

? תקום כזאת שמדינה מאמין אתה •
אליה. מובילות הדרכים כל תקום. פלסטינית מדינה
הפלסטינים, בשם ולדבר שלום, לעשות שיכול המוסד

אש״ף. זהו — הפלסטינים יקבלו החלטתו ושאת
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 והעם ישראל בין ההסכם של דמותו מהי •
עיניו? לנגד העומד הפלסטיני,

 מיכשול כל רואה איני העיקרון, על שיוסכם אחרי
הפרטים. על להסכמה בדרך

 מדינה של הרעיון את לקבל ישראל צריכה כל קודם
שלבים: שני יבואו הרעיון קבלת אחרי פלסטינית.
 אין .1967ב״ שנוצר המצב חיסול — הראשון השלב
 .1967ב־ שנכבשו מהשטחים נסיגה על להתפשר אפשרות

הפלסטינית. המדינה תקום שם משא־ומתן. אין כך על
 את .1967 שמלפני בבעיות טיפול — השני השלב

 הפליטים, בעיית — שלום של בדרך לפתור אפשר כולן
השיבה. בעיית
 את מקכד שאתה הדבר, פירוש האם •

?1967 גכולות
פלס מדינה תקום זמניים. כגבולות אותם מקבל אני
 את תנהל והיא ובדצועת־עזה, המערבית בגדה טינית

 מלפני ישראל בשטחי הפלסטינים זכויות על המשא־ומתן
לשיבה. לאדמה, הזכות ,1967

 רצון יש אם קשה. ואינו מיכשול, אינו זה עניין
תיפתר. היא הבעייה, את לפתור

מסויימת. באווירה עדיין חיים שהישראלים היא הצרה
 הפרת. עד מהנילוס ישראל מלכות את להקים רוצים הם
באיזור. כזרים עצמם את רואים הם

 הזה, במרחב בשלום לחיות רוצים הישראלים אם
 עליכם התיכון. המיזרח של העובדות את לקבל עליהם
ם ערבים, בין חיים שאתם העובדה את לקבל  של בי

ם, בי ר הפרת. עד מלכות על לחלום יכולים ושאינכם ע
 להשלים במרחב, המציאות עם להשלים ישראל על

 יימצא,פיתרון ואז הערבים, בין חיה שהיא העובדה עם
הבעיות. לכל

 ישתכנע לא עוד כל יקום לא הדכר •
 רוב לשלום. כאמת יכיא שזה כישראל הרוב

 אתה מה ביום. ככד מאמינים אינם הישראלים
להם? להגיד יכול

 היא ויהודים ערבים בין היחסים של ההיסטוריה
 שנים מאלף למעלה הזה במרחב חיים היהודים נקייה.

 בכבודם. פגעו לא בחייהם, התערבו לא הערבים בשלום.
 בתי־חרושת. להם היו עשירים, היו הם ובמצריים בעיראק
 כדי המובטחת, לארץ אותם והביאה בהם, בגדה הציונות

הפלסטינים. חשבון על לחיות
הער את יכבשו אם שאפילו להבין הישראלים על

 קשה לנצח. מעמדם את יבטיח לא זה פעמים, עשר בים
 העובדה את לקבל עליהם הערבים. כל את להשמיד מדי

הזה! במרחב לחיות צריכים שהם
יש גזענית. כמדינה כאן להתקיים תוכל לא ישראל

.דת עם המזדהית בעולם היחידה המדינה היא ראל . .
? דמשל פאקיסתאן, עם מה +
גרוע. יותר זה  אלכוהול כחכרון למכור מותר האם •

האיסלאם)? לצו (כניגוד כחנויות
בבית־לחם. אותו קונים בבתים. אלכוהול יש

■ 1■ ■
חו עיניים לי יש וביני? בינך בינינו, ההבדל מה

 יש שלי במישפחה מה? אז כחולות. עיניים ולך מות,
כחולות! עיניים בעלי הרבה
הצלבנים. מתקופת שריד זה •

בלונ ושיער כחולות עיניים בעלי הרבה יש בחברון
אותם. תראו ברחובות, כשתשוטטו די.

שלך האמא ? מוסלמים נוצרים, יהודים, בין ההבדל מה

 החדש הראש את גם הזה העולם ריאיין יום באותו *
 חסן מוחמד חברון, במבואות חלחול, הכפר מועצת של

 אביו כי סיפר הוא .47 בן מורה מילחם, עבד־אל־רחמן
 מסיתים כיצד ,1929ב־ המאורעות בעת עיניו, במו ראה

 את לרצוח הערביים סוכניהם את במדים בריטיים קצינים
 על להגן השתדלו המקומיים שהערבים בעוד היהודים,

 יהודי בביתה הצילה עצמה מילחם מישפחת הקורבנות.
ש קרובות, לעיתים בביתנו, ״המבקר סלומון, אחד,

מילחס־הבן. כדיברי היום,״

לים. מישהו לזרוק מינהגנו, לא זה לים, איש
היש אך אחת. במדינה איתכם לחיות מוכנים אנחנו

 לעם עצמם את חושבים הם כי זה, רעיון דוחים ראלים
עליונות. ולהם בהם, בחר אלוהים נבחר.

וקי כפרים להם היו .1948 לפני כאן היו הישראלים
כאן. שהם מהעובדה מתעלמים לא אנחנו וערים. בוצים

!בפלסטינים מכירים אינם שהישראלים היא העובדה
 ישראלים הרכה שתמצא חושב איני •

 אש״ח, •טל הישנה התוכנית את לקכל המוכנים
מו אתה האם הדמוקרטית״. ״המדינה כעניין

נפ מדינות שתי של ■לדו־קיום להסכים כן
 בצד זו שיחיו — ופלסטינים ישראל — רדות

כשלום? זו
 נפרדות, מדינות בשתי שנחיה רוצים הישראלים אם
 בידיכם. הארץ בידיכם. הוא הכוח לכך. מוכנים ׳ינחנו
רוצים! אתם מה להחליט צריכים אתם

 של החלום על לוותר להחליט עליכם כל קודם אבל
 הקיר על שנכתוב כפי הפרת, עד מהנילוס מלכות־ישראל

בכנסת.
 כזאת כתוכת שאין לך להכטיח יכול אני •

אגדה. זוהי היתה. לא ומעולם ככנסת,
!הראשונה בפעם זאת שומע אני ? באמת
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 פוחדים רכים שישראלים הוא העניין •
לסכ מקור כה ורואים פלסטינית, מדינה מפני
רכות. נות

 ואתם האריה, מפני פוחדים אינכם אתם ? ההגיון איפה
השפן? מפני פוחדים
 הערבי, העולם מכל יותר חזקים שאתם אומרים אתם

 מדינה מפני פוחדים ואתם ביחד, ערביות מדינות 20מ־
קטנה? פלסטינית

 לא מעולם הרי הפלסטינים? מפני פוחדים אתם למה
 צ׳אנס. לו נתתם לא במיבחן, הזה הרעיון את העמדתם

 מדינה להקים יכולים שאנחנו להוכיח צ׳אנס לנו תנו
בשלום! ולחיות

 מדברת היא כאשר עמה, את מרמה ישראל ממשלת
 ישראל שאין סכנה גדולה, סכנה כעל הפלסטינים על

בפניה! לעמוד יכולה
 דעת־הקהל את לשכנע צריכים אתם •

 הפלסטינית המדינה הקמת שעם הישראלית
השלום. יכוא
 עושים הם י השלום על מדברים הישראלים מה
!השלום על ומדברים השלום, נגד צעדים
 זה האם ? הוקמ'ו הן מה לשם ? ההתנחלויות עם מה

 האם מבעליה, האדמה את לוקחים אתם שלום? יביא
לשלום? הדרך זוהי

 ולא באדמה, רוצה ישראל שממשלת הרושם מתקבל
ריקה. באדמה אנשים, בלי באדמה רוצה היא בשלום.
 בגדה האחרונות בשנים הממשלה שעשתה מה האם

בשלום? רוצה מוכיח^שהיא
 להם אין היום עד בישראל. ערבים מיליון חצי יש״
 ממדרגה אזרחים כאל אליהם מתייחסים מלאות. זכויות
 זכויות להם היו אילו עשירית. או רביעית, או שנייה,
 ארבע ישראל בממשלת להיות צריכים היו — מלאות
לער יתנו אם ערביים. ח״כים 20 ובכנסת ערביים, שרים

 הטוב לרצון רמז זה יהיה שוות, זכויות ישראל בתוך בים
 תובעים הערבים כאשר אך ישראל. של הטובות ולכוונות

מחבלים. טרוריסטים, שהם אומרים זכויותיהם, את
 מסרב עם כל ? בגדה ההפגנות נגד הם הישראלים למה

ה האם !כיבוש תחת לחיות ת כיבוש? תחת לחיות מוכן א
 לא צריכים ממעשים! מורכב השלום לקראת התהליך

 השלום. למען מעשים לעשות אלא השלום, על לדבר רק
ההפוך. בכיוון מעשים עושה ממשלתכם ואילו

די רק ולא ממשיים, צעדים מחפש הגיון, מחפש אני
שלכם. השרים ומפי ברדיו, השלום על בורים

 , •שישראל להאמין לי שיאפשר משהו לי הגד אנא,
? בשלום! באמת רוצה
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אליה... מובילות הדרכים כל תקום! פלסטינית ..מדינה
 שאני לי אמדה שלי והאמא יהודי, שאתה לך אמרה

ההגיון! כל זה מוסלמי.
 למה האחרים. כמו לחיות רוצים הפלסטינים, אנחנו,

? הנאצים לכם שעשו ממה נסבול
 כל יהודית! מדינה נגד לחמנו לא הפלסטינים, אנו,

והציונים. הבריטים בגלל באו הסיכסוכים
 ביהודים. לפגוע ומשרתיהם האנגלים רצו 1929ב־

החב רוב אך יהודים. הרגו האנגלים של משתפי־הפעולה
 דלתותיהם את ופתחו בזה, להמשיך מהם מנעו רונים
בשעת־צרה.* היהודים לפני

שעשו. מה עשו רעים יהודים כמה בדיר־יאסין. כמו זה
 את מקבל אתה האם קוואסמה, מר *

? משלהם עצמית להגדרה הישראלים של זכותם

 חעיבדה את ותני עליכם
 עתים, נין ת״ם שאתם

□ !עונים שר כי

וערבים. יהודים — בפלסטין עמים שני יש
משותפים: לחיים דרכים שתי יש

 יחיו שבה דמוקרטית״, ״מדינה היא האחת הדרך
 מוכנים הפלסטינים אש״ף. שהציע מה זהו ביחד. כולם

 חילונית, דמוקרטית במדינה היהודים עם בשלום לחיות
גזעית. הפלייה בלי מלא, בשיוויון
 כך פלסטינית, מדינה של הקמתה היא השנייה הדרך

ערבית. ומדינה יהודית מדינה זו בצד זו שיהיו
היש על הדרכים. לשתי מוכנים הפלסטינים, אנחנו,

בוחרים. הם דרך באיזו לבחור ראלים
 יהודי עם שיש העובדה את עכשיו מקבלים אנחנו

לזרוק רוצים איננו לים. אותו לזרוק רוצים ואיננו בארץ,

כחולות...״ עיניים עם ילדים הרבה בחברון ״יש


