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1 !אש״ף ־ ועכשיו
)11 מעמוד (המשך

 תושבי של השתתפותם שתגדל ככל לכת.
 יהיה כן בהכרעות, המוחזקים השטחים

 אש״ף, בצמרת שיתופם את להגדיל צורך
וכ לקום. העומדת הפלסטינית ובממשלה

לפעו חופש להעניק ישראל שתקדים כל
גי ותאפשר אלה, בשטחים פוליטית לה

 תה־ יואץ כן בהם, פוליטיים כוחות בוש
זה. ליו

כל טכסים על־ידי כי שסבור מי אך
 את משלה אש״ף, את עתה לסלק ניתן שהו

לט עכשיו שאפשר שסבור מי כל עצמו.
מיי ושאינו כחוק, נבחר לא שאש״ף עון
 במיש־ משתעשע הפלסטיני, העם את צג

 כזאת, טענה לשמע יצחק העולם חקי־סרק.
ישראלים. מפי באה כשהיא
 את מנעה עצמה שישראל מפני רק ולא

 בשטחים אלטרנטיבית הנהגה של הקמתה
 ישראל שממשלת מפני גם אלא המוחזקים,

שרירותית. בצורה בשעתו קמה עצמה
 לפני ״נבחרה,״ היהודית הסוכנות הנהלת

ו מאוד, מפוקפקת בצורה המדינה, קום
 העם של קטן חלק אלא ייצגה לא בוודאי

ב נערכו הראשונות הבחירות היהודי.
 בהנהלת ההכרה אחדי וחצי שנה ישראל

 אחרי חדשים ושמונה באו״ם, הסוכנות
הזמנית. הממשלה כינ׳ון

 זה אין לישראל: יגיד העולם
 המנהיגות נקבעה איך מעניינכם,

הפלס של עניינם זהו הפלסטינית.
 אש״ת של הסמכות עצמם. טינים

כלתי-מעורערת. עובדה ביום היא

 עיקו■ אונעה
המציאות

 הנתונים ארבעה הם אלה כן, כי נה *■*
הקיימת: המציאות של 1 ן

להת עוד אי-אפשר ״ך: ל א
 מיל■ ולמנוע שלום, לקראת קדם

 תהליך של במיסגרת אלא חמה,
הפ הפעייה פיתרון את שיכלול

לסטינית.
ב לטפל אי-אפשר :ת ״ י ב

 להכיר מבלי הפלסטינית, פעייה
 להקים הפלסטיני העם של כזכותו
ב משלו חופשית לאומית מדינה

וכרצועת-עזה. המערבית גדה
 משא• לנהל אי-אפשר :ל ״ מ י ג

 לשתה מכלי זה פיתרון על ומתן
פלסטינית. מנהיגות בו

הפלסטי המנהיגות :ת ״ ל ד
וש בשטח, שנותרה היחידה נית

 וכינער■ בינלאומית בהכרה זכתה
״ף. אש היא בית

עם לדבר
מרצחים?

 להתמודד. יש הזאת המציאות ם **
ז איד <

 כי אלה, לנתונים ■להתנגד טעם כל אין
 קיימים, הם אותם. תשנה לא התנגדות שום
ו פעולותיה בגלל מעט לא קיימים והם

עצמה. ישראל ממשלת של מחדליה
 ישראל בפני העומדת המכרעת השאלה

:היא זה ברגע עם משא־זמתן לנהל עלינו האם
? ״ף אש

 דוחה הממשלה של הרשמית התעמולה
 הוא שאש״ף מפני וכל, מכל זו אפשרות
 של ״אירגון המחבלים,״ של הגג ״אירגון

 ד נשים רוצחי של ״כנופייה מרצחים,״
ילדים.״
 לא שלעולם חגיגית הבטיח דבין יצחק

 הטרור״, ״אירגוני עם משא־ומתן ינהל
 זזו־ ״בתחפושת מחופשים כשיהיו אפילו

סיינית.״
 עמדה זוהי ריגשית, מבחינה

 לה אין פוליטית, מבחינה מוכנת,
 לא כעולם רציני גורם שום שחר.
אותה. יקבל

 באש״ף, השולטים הפידאיון, אירגוני כי
 בדורנו שביצעו היחידים האירגונים אינם

 נשים דם ששפכו ■מחרידים, מעשי־זוועה
 גופים ובחבלה. ברצח *־שהתמחו וילדים

דו מעשי-זוועה ביצעו דומים טרוריסטיים
 בוויאט־ ובצפון־אירלנד, באלג׳יריה מים
 ו- ובמוזאמביק, בקנייה ובדרום־תימן, נאם

אחרות. ארצות בתריסר

 הכלל את העולם קיבל לא מיקרה בשום
 את פוסלת בארבארית ששיטת־מילחמה

 פי׳תרון להשגת בתהליך מלהשתתף בעליה
 טענו האלה המיקרים שבכל גם מה מדיני.

 לא בשיטות נקטו שאויביהם הטרוריסטים
 ללא־אבחנה, הפצצות כגון ברבריות, פחות

אוכלוסין. וגירוש עינויים ה את מקום ככל קיבל העולם
למני כיותר הטובה שהדרך כלל
 שלום בינון היא מעשי-זוועה עת
 הוא ביותר הטוב השלום ובי —
המ הגורמים בו שמשתתפים זה

 מעשי־הזוועה. את להפסיק סוגלים
 אתמול של הטרוריסטים :כקיצור

 היום, למשא־ומתן השותפים הם
מחר. השילטון וראשי

 זה אבל בלתי־ימוסרי. זה אכזרי. זה
עולם. של דרכו

 האדם, עצרת זאת. להבין מאד חשוב
 משיטות התעלמה לא באש״ף, שהכירה

 היא אותן. הצדיקה לא גם היא הפידא״ון.
 בכל נהגה שהיא כמו זה במיקוח נהגה

 בעייה הייתה כשלא גם הקודמים, המיקרים
ליהודים. נגע לא וכשזה נפט, של כעצרת המדינות מנציגי במה

עראפאת
הדדית הכרה

ו טרוריסטים, כעצמם היו האו״ם
ץ מעשי-זוועה כעצמם ביצעו

בתנאי ־ אש״ו
 כן, על אינן, רגשניות ה טענות ך•

רלוונטיות. הן אין מעשיות. 1 (
 האם :היא אחרת לגמרי שאלה

 אש״ף, עם משא־ומתן לנהל אפשר
}מדינת-ישראל בקיום מכיר שאינו
המפור הפלסטינית באמנה דוגל אש״ף

 פלסטינית מדינה לכינון החותרת סמת,
פלס רחבי בכל זלא־עדתית״ ״דמוקרטית

 חיסול :כלומר והירדן. הים בין טין,
מדינת־ישראל.

 בחודש האחרונה הפלסטינית בוועידה
 הכלל את אש״ף קיבל אמנם השנה, יוני

 בכל פלסטיני לאומי״ ״שילטון לכונן שיש
 של ופירושה ישראל, מידי שישוחרר שטח

פלס מדינה לכונן נכונות הוא זו החלטה
ק טינית ל ח  באותה אבל הארץ. מן ב

 אלא הקודם, העיקרון בוטל לא החלטה
 — איסטראטגי״ ״יעד לדרגת הועלה דק

 אש״ף בלשוננו. סופית״ ״מטרה כלומר,
 לא אך למעשה, הארץ לחלוקת הסכים

להלכה.
 צמרת כי נאמר דיפלומטיות בשיחות

 היא וכי ״הסופי״, הייעד את זנחה אש״ף
ד פלסטינית מדינה לכונן מוכנה צ יש ל
 אלה, דברים אבל עי׳מה. הסדר ׳תוך ראל,

 המתפרסמים או בסודי־סודות, הנאמרים
 עמדה קביעת בגדר אינם כדברי־פרשנות,

 לא שמדינת-ישראד מאליו מובןוחד־משמעית. רשמית
 המצהיר גורם עם משא-ומתן תנהל

מו להשמידה. כוונתו על רשמית
 משא־ומתן תנהל לא שישראל כן

 חיסול שפירושו פיתרון להשגת
מדינת-ישראל.

הפיתרוןן מהו כן, אם

194• הזה העולם30


