
 ינצע7ו ודו: ברסטינית מדינה ער להנוזה התוכנית
 ■הוד■? בהבסוו שר הצעה ?המינהל■ העציו של

האמת? מה■ הביטחון? שוות של פרובוקציה

חוווסית
̂הסודית

 שטמנו בפח יערי אהוד נפל אם 
שרותי־הביטחון? לו 1 1

בש בדיוק מהשירות. היו הנסיבות
 ם1של של מפגינים אלפי שכמה עה

 שר-הביטחון, של לביתו יצאו עכשיו
 של מעצרו על למחות כדי רביו, יצחק

הפ את יערי פוצץ אל־חוסייני, פייצל
 המרעישה החדשה בטלוויזיה. שלו צצה

מא את בדיעבד להצדיק באה שבפיו
חוסייני. של סרו

יערי סיפר כך חוסייני, של בביתו

יערי כתב
החומר? בא מדין

 פחות לא מהפכני. חומר נמצא במבט,
ממ להקמת תוכנית מאשר יותר ולא

 מדינה על ולהכרזה פלסטינית שלה
פלסטינית.

 בכמה המצלמה לעיני נופף יערי
 חומר היה? זה מה מיסמך. של דפים

 של מאמר רק ואולי סנסציוני? מחתרתי
מוושינגטון? טוב יהודי

 להצדיק
המעצר את

 אל-חוסייני פייצל א', נירפה פי ^
 מאמץ על הניצוח במלאכת עסק )

 מיסמך, במחתרת לגבש רחב־ממדים
 של למגילת־העצמאות דומה שיהיה

 יותר ולא פחות לא מדינת־ישראל.
 ובה פלסטינית, מגילת־עצמאות מאשר

 של המוסדות להקמת שלמה תוכנית
והפעו והרכבם, הפלסטינית המדינה

 עצמאותה להשגת ובחוץ בפנים לות
 תעודות־הזהות שריפת למשל: בפועל.

הישראליות.
של בביתו נמצא ב', גירסה לפי

בע ברבים, פורסם שכבר חומר חוסייני
ובאנגלית. בעברית רבית,
 ג׳רי בשם פרופסור של מאמר זהו
 ול־ לפילוסופיה המרכז חבר סיגל,

 מארילנד באוניברסיטת ענייני־ציבור
המ אחד הוא סיגל בארצות־הברית.

 שלום למען היהודי העער של ייסדים
 וושינגטון, באיזור ישראלי־פלסטיני

 שלום למען הישראלי לעעד מוסד־אח
ישראלי־פלסטיני*.

יכ שהפלסטינים רעיון: היה לסיגל
 וממשלה מדינה כינון על מייד ריזו

 בכך, הקשורים צעדים של שורה וינקטו
 זה אין האלימות. הפעולות הפסקת תוך

 גיבש סיגל אבל במיוחד. חדש רעיון
 ויצא מפורטת, בתוכנית הדברים את

אותה. להפיץ כדי במרחב למסע
אחר־ ערפאת. יאסר עם נפגש הוא

העי עורכי עם נפגש לארץ, בא כך
 נכבד: הישג והשיג הערביים תונים
 היומונים בשני בהרחבה פורסמו דבריו

 מסר הוא דס.1ואל־ק אל־פלר הערביים,
פור והם הזה, להעולם גם הדברים את
 ,25.5.88 הזה (השלם זה בשבועון סמו

במדינה/דיעווז).
 את לפרט סיגל החליט מכן לאחר
 כתב־יד הכין הוא יותר. עוד הדברים

 והפיץ באנגלית, עמודים 250כ־ של
תגו לקבל כדי שונים אנשים בין אותו
 בארצות־ מו״ל מחפש הוא עתה בות.

ובארץ. הברית
 עותק חוסייני: של מקורביו טענת

 אחרי אצלו. גם נמצא תוכנית־סיגל של
 כשגאתה חוסייני, של המחודש מעצרו
 לשרותי־הביטחון היה היהודית, המחאה

 אז בדיעבד. המעשה את להצדיק צורך
המרעיש. ה״גילוי״ בא

 סיגל של המיסמך הנגדית: הטענה
בש שהתגלגלו הטיוטות אחת רק היה
 שהוכנו אחרות, טיוטות היו לצידו טח.

בע עצמם, ראשי־האינתיפאדה על־ידי
דומה. תוכן לות

הק משותף: אחד מכנה היה לכולן
 נכונות הבעת פלסטינית, מדינה מת

הכ להשגת מאמץ ישראל, עם לשלום
 בין דו־קיום של בהסדר בינלאומית רה

המדינות. שתי
 וגס מתון

אותנטי
 מנהיגי-יש- אמרו רבות עמים ך{

 גם והמערך הליכוד אנשי ראל,
אותנ ״פלסטינים מחפשים שהם יחד,

להי כדי מתונים״ ו״פלסטינים טיים״
 הדעת על להעלות קשה עימם. דבר

 מאשר יותר ומתון אותנטי פלסטיני
אל־חוסייני. פייצל

 חופשיות בחירות כיום נערכו אילו
 להקמת וברצועת״עזה המערבית בגדה

 ספק אין כמעט מקומית, מנהיגות
 כראש־ נבחר היה אל־חוסייני שפייצל
ההנהגה.

 שקול אדם הוא מעלות: כמה לו יש
 שאין מישפחתי ייחוס לו יש ופרגמטי.

 סמכות לו יש מתון. אדם הוא ממנו. טוב
 במגע הבאים שכל שקטה, מוסרית

 בקו תומך הוא ממנה. מתרשמים עימו
 של לפיתרון המוביל ערפאת, יאסר של

עמים". לשני מדינות ״שתי
 האישים אחד של בנו הוא פייצל
הפלסטי בהיסטוריה ביותר הנערצים

 אל־חו־ עבר״אל־קאדר הקרובה: נית
 הלוחמים של האגדתי המנהיג סייני,

 בראשית באיזור־ירושלים הפלסטיניים
בק נהרג חוסייני־האב מילחמת־תש״ח.

 את היוותה ונפילתו הקסטל, על רב
 הוא ירושלים. על בקרב נקודת־המיפנה

 המפקדים מצד גם רבה בהערכה זכה
כוחות־ההגנה. של

המופ רחוק, לקרוב־מישפחה בניגוד
 מעורר שזיכרו אל־חוסייני, אמין חג׳ תי

 רבים, פלסטינים בקרב גם הסתייגות
 גיבור הוא עבד־אל־קאדר. על ויכוח אין

 אל עברה שלו ההילה מן חלק לאומי.
בנו.

עדין, נעים־הליכות, אדם הוא פייצל
 נבחר שלא למרות קשה. גרעין בעל אך

 — מעמדו התגבש תפקיד, לשום
בש העם כמנהיג — מעצמו כאילו
 פעמיים נשלח הוא הכבושים. טחים

 הופיע שבועיים לפני מינהלי. למעצר
 שוב והביע עכשיו שלום מטעם בכנס

בש בשלום דו־קיום בזכות דיעותיו את
בפ נעצר מכן לאחר מייד מדינות. תי
השלישית. עם

 בהכרזת־העצ־ עסק כאילו הטענה
בדי באה פלסטינית מדינה של מאות
 כל בה אין אך זה. מעצר להצדיק עבד

 הו־ כמו איש כי להניח סביר מפתיע.
 לתת זו: במלאכה בדיוק יעסוק סייני

 על־ידי וכיוון משמעות לאינתיפאדה
ושלום. עצמאות לעבר הכוונתה

 זה. לכיוון בבירור הובילו המאורעות
 עשרים (ראה חוסיין המלך הצהרת

 לא אך יתרה, דחיפות לכך העניקה >7־6
הכיוון. את שינתה

 זקוק היה לא אל־חוסייני פייצל
 מוושינגטון טוב יהודי של לתוכניתו

התוכ כי יתכן אך זה. רעיון לגבש כרי
 הועילה, סיגל ג׳רי של המפורטת נית

 הדברים פירסום את שאיפשרה מפני
הצנזור. באישור הערבית, בעיתונות

אל־דווסייני פייצל עציר
דרסן מטבע, היסנזן,

 המדיני, סדר־היום את בן־לילה שנה
במר פיתרון־שתי־המדינות את ותניח

 היחידה. כאופציית־השלום הבימה, כז
 הפלסטינים יוכלו שבה הדרך וזוהי

בדרכם: להמשיך
 מגילת־עצמאות, יפרסם אש״ף )1(

בג מדינת־פלסטין הקמת על שתכריז
 בוזמנית וברצועת־עזה. המערבית דה

 המדינה וכינון העצמאות על יוכרז
הכבושים. השטחים ברחבי

האחרון כמעשה יכריז, אש״ף )2(

 שמפר למי עונשים על ויכריז טרור,
זה. חוק
עו דיפלומטית מיתקפה תיפתח )6(

הח במדינה הכרה השגת לשם למית
בארם. כחברה וקבלתה דשה
 למשא־ תקרא הזמנית הממשלה )7(

ישר עם הגבולות לקביעת ישיר ומתן
 ישראלי־פלס־ חוזה־שלום וחתימת אל

קבוע. טיני
 לתביעה תהפוך ישראל נסיגת )8(

הן הבינלאומית, בזירה הן המרכזית,
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 ׳;ס׳ אתרי, אורי 777 שס״סריו *
ח׳,יעקבאתון,סח׳ ואחרים. פלד אסי

 את להפרות כדי בה היה שגם יתכן
האינתיפאדה. ראשי של המחשבה

 תוכנית
סיגל

 הוא מזל. סיגל לג׳רי היה כן, ם̂ 
א ב £  כשבפיו הנכון, ברגע בדיוק \
 הנכונים. הדברים

 שלו? במיסמך נאמר מה
 כי להוכיח ביקש שבה הקדמה, אחרי
 כיום מזיקים והטרור המזויין המאבק
 הדוגמה ניתוח ותוך הפלסטיני, לעניין

 הגיע ישראל, של הכרזת־העצמאות של
 לעיקר. שלו במיסמך סיגל

בו: נאמר וכך
שת־ ,חלופית אסטראטגיה אפשרית

סיגל ג׳רי של מהתוכנית קטע
בקבוקי־תבערה לא אך אבנים, ל״חח

 של הזמנית לממשלה הפיכתו על שלו,
הפ הלאומית המועצה מדינת־פלסטין.

 לבית־המחו־ תהפוך (מל״ף) לסטינית
 הגופים כל הזמנית. הממשלה של קקים

זמ ההכרזה, פי על יהיו, הממשלתיים
בחי של האפשרות שתיווצר עד ניים,
הפלסטיני. העם בקרב חופשיות רות
 את תחוקק החדשה הממשלה )3(

ההכ ובה החוקה), (או 1 מס׳ החוק
— רזה

 שהיא מכריזה פלסטין מדינת •
ישראל. מדינת עם שלום של במצב
קוסטה־רי־ פלסטין(כמו מדינת •
בצבא. תחזיק לא חוקתה, פי על קה>,
 לישראל תציע החדשה הממשלה )4(

הדדית. והכרה שגרירים חילופי
פעולת־ כל יאסור 2 מס׳ חוק )5(

 המוצא המרץ כל עצמם. השטחים בתוך
 מעתה יתמקד שוליים עניינים על כיוס

של שישראל בעוד זו. יהירה בתביעה
 תהיה היא כבושים, בשטחים כה עד טה

 שהכריזה זרה, ארץ של כובשת מעתה
שלום. על

 כל ולחסל הנסיגה את לקרם כדי
תא הצבאית, הנוכחות להמשך תירוץ

קט התקפה כל הזמנית הממשלה סור
 לא ישראליים. חיילים על אלימה לנית

 המתנחלים, כלפי אלימות גם תורשה
ברורה. עצמית הגנה של במיקרים אלא

 רק לבצע ייקרא הפלסטיני העם
היש החיילים נגד סימלית פעילות
 יהיה מותר הכבושים. בשטחים ראליים
 נעשה כשזה רק אבל אבנים, ליידות

)10 בעמוד (המשך


