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? הציונית האידיאולוגיה התגשמה למה
 שלנו האידיאולוגיה הכוח. יש לכם כי

ה את ינטשו שהיהודים ביום תתבצע
ב איתניו לחיות ויחליטו הציוני רעיון

שלום.
 שכד שכיום מאמינים אתם • —

 של- האידיאולוגיה כוח, לכם יהיה
ז־ תתבצע כם

 ולא לחיות, רוצים היהודים ו סלימאן
 הם מיעוט. או רוב הם אם להם איכפת

 שוות זכויות כבעלי לחיות מעוניינים
דמוקראטית. במדינה

ה שכהם דמוקרטית, מדינה •
רוכזו הם ערכים
ב ישלוט שהרוב לחשוב צריך למה
ן מיעוט אי■ מסכיב, מסתכלת כשאני •

באף דמוקרטי מישטר רואה נני _
 מדוע הערכיות. מהמדינות אחת
 ז דמוקרטי מישטר יהיה שפה
 כמקום יצליחו הפלסטינים מדוע
ש מדוע זו נכשלו האחרים שכל

זו אפשרי שזה נאמין
 כעל זה על להסתכל אסור נ ג׳וכראן

 היא הבעייה פלסטיניודיהודית, בעייה
 עקרונות: שני יש לציונות כלל־ערבית.

 וזכות בארץ־ישראל יהודית מדינה הקמת
 עם מסכימים לא אנחנו העולם. מכל עליה

 פה לחיות שצריכים מאמינים אנחנו זה.
ונוצ מוסלמים יהודים, שווים כתושבים

ביחד. בשלום שיחיו רים,
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 הלכו לא פעם אף הערבים ז סלימאן
 שם. להתיישב כדי יהודים והרגו לרומניה
ל כדי ערבים והרגו לכאן באו היהודים
 פעם אף העליה, שהתחילה לפני התיישב.

 והערבים. היהודים בין סיכסוכים היו לא
 זה לפני הסיכסוך. לכל גרמה הציונות
היהודים. עם בשלום חיה הערבים

,1935 של הפרעות עם דמה •
ז הכתן עם ומה

היהודים. נגד היה לא זה נ סלימאן
 את הרג החזק קשה. היה בארץ המצב

ה נהרגו. החלשים הערבים גם החלש.
יהד היותם בגלל דווקא נהרגו לא יהודים

 ערביות, מישפחות בין מריבות היו דים. -
סיכסו־ היו השני. את אחד הרגו ■שם וגם
 שונות. דתות בני בין חמולות, בין כים

 היהודים נגד מכוונות היו לא הפרעות
יהודים. שהם מפני
 אידיליה של מצכ מתאר אתה •
בפלסטין. והערכים היהודים כין
 ז מדכר אתה כדיוק תקופה איזו על

 לפני הרצל, לפני ,1882 על נ ג׳ובראן
שלהם, מדינה הקמת על חשבו שהיהודים

 שהתחילו אחרי כולם. כמו חיו הם אז
 בתוך משלהם מדינה הקמת על לחשוב

הסיכסוכים. התחילו פלסטין,
תמיד חי הפלסטיני העם •
ברי תורכי, כיבוש, שילטון תחת

ישרא — לדבריכם — וכעת טי,
 עכשיו עד הצלחתם לא מדוע לי.

 שאתם הכיבוש מעול להשתחרר
ב־ לחיות יכולים שאינכם טוענים

ז צילו
פלס־ תנועות לקום התחילו 1917 מאז

ה־ מהכובש המולדת לשיחרור טיניות ע
הצהרת־בלפור. ביום התחיל המרד אנגלי. ^

חצ נגד היה המרד כלומר, •
 של כזכותו המכירה רת־כלפור, ה

זו כארץ־ישראל לחיות היהודי העם
את להסביר אפשר ■ואיך סלימאן:

הגדול? הערבי המרד ,1936 של המרד
ש הבריטים, נגד הגדולה השביתה היתד.

עב לא הערבים חודשים, שישה נמשכה
דו.

 שההגנה, להסביר פה מנסים הזמן כל
 הכובש נגד נלחמו כאילו ואצ״ל לח״י

 מעול הארץ את שיחררו וכאילו הבריטי,
 שברו 1936ב־ השביתה את אבל הכיבוש.
 ו־ התעשייה למיפעלי שנכנסו היהודים,
 את והחליפו ולמקומות־העבודה, לנמלים

ה הצבא הכניס תקופה באותה הערבים.
 יהודיים, שוטרים מאות לשורותיו בריטי

 שיחררו שהיהודים להגיד שאי־אפשר כך
 הבריטי. הכובש מעול הארץ את
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■ה הקביעה שעל בטוחה אני •
 חילוקי־די־ הרכה יהיו שלך זאת
הצ כיצד אחר. לנושא נעכור עות•
 למצב להגיע הפלסטיני העם ליח
 ובלתי־פופו־ שנוא כל־כך הוא שכו
ז־ כמדינות־עדב לרי

 יש אותנו. ששונאים לא זה נ ג׳ובראן
 ירדן בסעודיה, והשילטון. העם בין הבדל

 להביא ירצה לא שהשילטון בטח ועיראק
 על שישפיעו רדיקאליים, פלסטינים אלפי

 עצמו. השילטון נגד לפעול שם האזרחים
 תוסס, הערבי שהרחוב בטוח אני אבל
 להביע לרחוב מאפשר אינו השילטון אך
 המלך שחוסיין היא עובדה אהדתו. את

 לצד להילחם להתנדב ■שמוכן שמי הודיע
ללכת. יכול בביירות, הפלסטינים

ז הלכו לא כך, אם מדוע, •
אישר. לא הוא כי
ז־ אישר לא מדוע •

 פוחד הוא אותו. תשאלי יודע. לא
 הוא מרדיקאלים. פוחד הוא מהפלסטינים.

לכיסאו. חושש
כ נתקלתי כלבנון, כשהייתי •

 גיליתי, אותי. שהדהימה תופעה
 הנוצרים הלבנונים כי לתדהמתי,

 יד הרכה הפלסטינים את שונאים
 ■מעולם למעשה מהישראלים. תר
 עזים שינאה ככיטויי נתקלתי לא

ה כרחוב הפלסטינים כלפי כל־כך
 במיז־ כהם שנתקלתי כפי ישראלי

בג׳וניה• ביירות רה
שונ שהם אמרו לא למה נ סלימאן

הסורים? שם כשהיו הפלסטינים את אים

 שנופלת, 0־1 מיפה סל
 איפה, תשוב לא

 הפצע את מעמקה
השקט! את !מרחיקה

 לישראלים? רק זה את אומרים הם למה
 מסוכסכים הם ערבים. הם לבנונים. הם
הפלסטינים. עם
 עניין את פה לקשור אסור ז ׳ובראן ג

 זה דם. קשר של עניין לא זה הדם.
 יש בלבנון פוליטית. עמדה של עניין

מער כאנשים עצמם הרואים לבנונים,
 600 זאת, לעומת אמפריאליסטיים. ביים,
 יכולים ביירות במערב הלבנונים אלף

לא הם למה הולכים? לא הם למה ללכת.
? יוצאים

 אילו ללכת. לאן להם אין כי •
 עוזבים, היו אמצעים, בידיהם היו

ל או ביירות למיזרח להערכתי,
ג׳וניה. מיפרץ חוף ■שעל מלונות

 הם כי עוזבים, לא הם נכון. לא זה
 על שומעים לא למה ברור. זה בעדנו.

 ממערב היוצאים לבנונים־מוסלמים, אלפי
ש שלנו, התיקווה מקור וכאן ביירות?

עומ יחד אי׳תנו לבד. עומדים לא אנחנו
ה הערביות, תנועות־השיחרור כל דות

ההוכחות אחת וזוהי אחד, גוף מהוות

 לא וויהוד׳ת הבע״ה
פעם, אף תיפתר

 ׳הפלסטינית הבע״ה אם
תיפתר! לא

 אלא פלסטינית־ציונית, אינה שהבעיה
 תיפתר לא והבעיה כלל־ערביודציונית,

חילו דמוקרטית מדינה תקום שלא עד
פלסטין. בשם נית

 לא הכעיה אחרות, כמילים •
 מדינת־ תחוסל שלא עד תיפתר
ז־ ישראל

פלס בה שיחיו למדינה שואפים אנו
בשיוויון. ויהודים טינים

אן בר  יקראו איך לא היא הבעיה ז ג׳ו
למדינה.

 הוא מדינה של מהזהות חלק •
יוו שהיהודים מאמין אתה שמה.

ה ישראל, השם על אי־פעם תרו
 עט־ התחדשות את בעיניהם מסמל

ז כארצו ישראל
ישר לגמרי- חדש ישם ■שזה יודעת את

 מדינת־ לפלסטין שיקראו חשבו פעם אל.
 והפיתרון השם, לא היא הבעיה היהודים?

ב טמונים והפיתרון הבעיה בשם. לא הוא
 שיוויון. של אמיתיים בחיים יחד, חיים
ב היהודי העם התחדשות על מדברת את

 בתקופת הרי השם? משנה מה ארצו.
! ממלכת־יהודה לזה קראו התנ״ך
עליה, חולמים שאתם כמדינה •
ז־ הרשמית השפה תהיה מה

 זה מה לפרטים. יורדת את :ג'ובראן
? הרשמית השפה תהיה מה משנה
 לדעת רוצת אני משנה• זה לי •

 שלי כפרלמנט ידכרז שפה כאיזו
רש טפסים אמלא שפה ובאיזו
 בבתי■ ילמדו שפה כאיזו מיים,

הספר.
ה בעד אני לי, תאמיני ז ימאן ל ס

 היהודים של גדול מאחוז יותר יהודים
ברירות... שתי יש ליהודים עצמם.
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גול פה אנחנו !אחד רגע ז ג׳ובראן

 איזו הפרק, על לא זה מישני. לתחום שים
הדמוקר החילונית במדינה תהיה ■שפה
 בעיית זו הפרק על ■שעומד מה טית.

לבנון.
ז־ בלבנון שלך הבעייה מה •

ל קשורים עצמנו את מרגישים אנחנו
 ארצות־ ובכל בלבנון הפלסטיני העם גורל
ערב.
את לפתור מציע אתה איך •

ז־ בלבנון הפלסטיני העם כעיית
 לא או תיכנס לצה״ל אגיד לא אני
 ייכנס צה״ל אם אבל לביירות. תיכנס

ל יתפתח שהמצב חושב אני לביירות,
 שציפתה למה ומעבר כרעל של מצב

 מילחמד, של למצב יגיע הוא ישראל.
 זו דבר של ובסופו סוריה, עם כוללת
 אומרים עובדה, המונית. מילחמה תהיה

 בדרום־ הפלסטינית המהפכה את שחיסלו
 על שומעים אנחנו יום בכל והנה לבנון,

ש וברגע בדרום־לבנון. חדשה היתקלות
 ספק לנו אין עממית, מילחמה תתחיל

 לטפל יידעו לא מדינת־ישראל שמנהיגי
 לא וזו כזאת, למילחמה ציפו לא הם בה.

 בעסק מסתבכים הם שלהם. המטרה היתד,
ממנו. לצאת איך יידעו לא שהם
 ישראל למדינת דואג אתה ■•

ז לפלסטיגים או
מסביר. רק אני דואג. לא אני
מבחינת שלך, ההסכר לפי •
 כך, אם כדאי, הפלסטינים, כם,

ז לביירות ייכנס שצה׳׳ל
דם. לראות אוהבים

לא אנחנו ,ורצח. הרג בעד לא אנחנו
או לא שאתם אומר כשאתה •

 את לשכוח קשה דם, לדאות הבים
אבי נהריה, אסון אוטובוס־הדמים,

 מה קרית־שמונה. מעלות, כים,
 הזה, סיגנון־הפעולות על דעתכם

ה אירגוני־השיחרור נקטו כו שגם
ז פלסטיניים

 כוונה היתה שלא בטוח אני :כראן !,ג
 אמצעי־לחץ להפעיל נסיון אלא לרצוח,

 החברים את שישחררו כדי המנהיגים על
 הנהגה כל ישראליים. בבתי־סוהר הכלואים
 שהציבו התנאים את מקבלת היתד, הגיונית

 הכלואים את משחררת חוליות־ד,חדירה,
 המיקרים בכל אך אזרחיה. שלום על ומגנה
 התנאים את לקבל מנהיגי־ישראל סירבו

 ובכביש- במעלות כי תשכחי אל אש״ף. של
באש. פתחו הפלסטינים לא החוף
 שנסעו ילדים נהרגו כאכיכים ס

ה כעד אתם האם לכית־הספר,
הזוז־ שיטה

 להל־ הלך המדינה. נשיא קציר. אפריים
 ולא בצפת, שהתקיימה הילדים של ודיה
 ידעו אזרחי־ישראל אפילו אותו. לקבל רצו

באסון. אשמה שהממשלה
 לא השיטות, על מדברת אני •

 רצח על מדכרת אני האשמה. על
 ה־ היהודי שלעם דברים ילדים,

 להש* קשה לשכוה, קשה י־טראלי
מהם• תחרר
המופ לסיפורי־הזוועה להאמין לי קשה

 להאמין לי קשה הישראלי. ברחוב צים
 לסלע, ילד של ראש שרטשו כמו לסיפורים

 באו־ ילדה של לראשה רימון הצמידו או
בחש מביא כשאני במיוחד טובום־הדמים,

 לרצוח. רצו לא שבאוטובום־הדמים בון
 במעגן־ כבר רוצחים היו להרוג, רצו אילו

 מדוע תל־אביב. עד נוסעים היו לא מיכאל.
 אש״ף בשבי שהיה החייל את רצחו לא

האחרונה? במילחמה
 מביאה לא את למה מזה, חוץ :סלימאן

 כאשר חברון, של ההפוכה הדוגמה את לי
 זרק ובתגובה אבן, זרק בבית־קפה מישהו
בית־הקפה? לתוך פצצה צד,״ל
כעד אתם האם לי, עניתם לא •
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