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ניצחנו.
 בכלל זה מה ? מה אז ? נגדנו האו״ם
לוז יש זזשיבות איזו האו״ם?
 הזכות את לאש״ף להעניק יחליט האו״ם

 להחלטות ? מה אז ? המוחזקים השטחים על
 בשטח.״ ״המצב על השפעה כל אין או״ם

 העובדות לא בשטח,' העובדות קובעות
באו״ם.

 כדי מספיקה לכדה זו אמירה
זה. מתפקיד המיידי סילוקו לחייב
 שכל חשוב, אינו שתפקידו הסבור אדם
 שטויות אוסף אלא אינו באו״ם הנעשה

 בית- לניהול להעבירו מוטב חסרות־ערך,
ב ישראל לשגרירות או בכפר־סבא, ברל

שג שם לנו אין (אם רודזיה. או טייוואן
הדיפ תימשך אם להקימן. מוטב רירויות,
 דרך, באותה ישראל של המזהירה לומטיה

אלה.) שתי של במצבן בקרוב נהיה
 כשם שחר, אין עצמה לקביעה

שנער לשטיפת־המוח שחר שאין
 בכלי־התקשורת היום למחרת כה
 העולם הגיב כאילו ישראל, של

 עראפאת נאום על בסלידה בולו
 לישראל. האהדה נוברת ובאילו

 פרו־ עיתון איזשהו יש עולמית בירה (בכל
 לצטט תמיד אפשר ואותו מושבע, ישראלי

טלגראף דיילי על לסמוך אפשר בהרחבה.

 כעל נאום עראפאת נאט סדוע
ץ קיצוני בה תוכן

 של ביותר הקיצוני המצע על חזר מדוע
 האופרטיבית ההחלטה את והבליע אש״ף,

פלס במדינה שעה) לפי (לפחות להסתפק
 השמיע לא מדוע ? הארץ מן בחלק טינית

בקיו להכיר האפשרות על אחד רמז אף
? עימה ולהתפשר מדינודישראל של מה

לכ היה יבול זאת, עשה אילו
 כמשמעו. פשוטו עולמו, את בוש
 דר■ כאופן לפתוח היה יבול הוא

ה העם כתולדות חדש ד!ז מאתי
רדוף־הטרגדיח. פלסטיני,
כפולי עצמו את הוכיח כבר עראפאת

 כזה, היה לולא ראשונה. ממדרגה טיקאי
 התנועה בצמרת רב כה זמן נשאר היה לא

 בתנאים והמפולגת, הסוערת הפלסטינית
קשים. כה

 חזק מצרי־סעודי לחץ ־תחת עומד הוא
 של ניכרים חלקים לפשרה. להסכים מאוד
 מנהיגי עם יחד פתח, באירגון וגם אש״ף

 כיוון. באותו לוחצים בגדה, האוכלוסיה
 בלתי־רש־ בשיחות אמרו, כבר דובריו

 פלסטינית למדינה מסכימים שהם מיות,
 עם הסדר מחייב ושזה וברצועה, בגדה

ישראל.
 בקו באו״ם עראפאת נקט כן, אם מדוע׳
ביותר? הקיצוני
למדי. פשוט הסכר לכך יש

האו״ם עצרת רקע על תקוע
לא לא, לא,

דו ועיתונים הצרפתי ל׳אורור הבריטי,
 למישרד־ שיספקו אחרים, במקומות מים

 כשכל לציטוט, חומר בירושלים החוץ
ההיפך.) את אומרים העיתונים שאר

 ערך יש הבינלאומי לקונסנזוס
 וב־ כמישרין משפיע והוא עצום,

כשטח.״ ״העובדות על עקיפין
שתה החלטה האו״ם עצרת תקבל אם

פלסטי לממשלה למעשה אש״ף את פוך
 ממשלות לכל לגיטימציה הדבר יתן נית,

הז הפלסטינית בממשלה להכיר העולם
 להכרה בקרוב. שתקום אש״ף של מנית

 מרחיקות־לכת. מעשיות השלכות יש זו
הח אפשרות מכלל סופית תוציא היא
אש״ף. מאשר אחרת לרשות בגדה שטח זרת

 את להכשיר עלולה שתתקבל ההחלטה
לגי ישראל, על סנקציות להטלת הדרך

לסי בינלאומיים, ממוסדות ישראל רוש
אמרי וטו אין (שם האו״ם מעצרת לוקה
העו דעת־הקהל על ישפיע הדבר קאי).
אפי ממשלות. על גם תלחץ וזו למית,

 יכולה אינה ארצות־הברית ממשלת לו
 מן יושפעו ומהלכיה לכך, אדישה להיות

החדשה. המדינית־הפסיכולוגית המציאות
 החל — ישראלית כעייה אין

 וכלה אמריקאי לנשק בהזדקקות
תוש שלא — זר במטבע כצורך

 בהרבה בעקיפין, או במישרין פע
 המתגבש הקונסנזוס מן במעט, או

מנו מוסד אינו האו״ם בי כאו״ם.
 מורכב הוא ריק. בחלל הפועל תק,

 של הקונסנזוס ממדינות-העולם.
 הממשלות, מעמדת נובע האו״ם

עליה. משפיע וגם

■שואוית חומוס
 מר- שהיא אחת, לשאלה חזור־נא ך

ה מאורעות כל לגבי ועיקרית ^כזית
:הזה ההיסטורי שבוע

כך: חשבונו את עורך עראפאת
ליש להציע מה הרבה לאש״ף אין
 יכול השטחים, את ממנה לקבל כדי ראל.

 בקיומה. הכרה רק לישראל לתת אש״ף
 זה מחיר לשלם לאש״ף מדוע כן, אם

י נ פ ן משהו לו לתת מוכנה שישראל ל
 כשזו בישראל, להכיר לו מדוע
כ כאש״ך תביר שלא מכריזה

ם  למדינה תסכים ולא תנאי, שו
ם פלסטינית ו ש ז מחיר כ

 המסורתית, הפלסטינית העמדה נטישת
 למילחמת-אחים תביא לפשרה, והסכמה

 מרכז בין ולעימות הפלסטינים, בקרב
 מדוע הקיצוניים. האירגונים ובין התנועה

שיש לפני זמן, בטרם זה לעימות לגרום
 איך סביר? לפיתרון להסכים מוכנה ראל

 הפלסטינים בעיני אש״ף הנהגת תיראה
 לוויתור תסכים אם במחנות־הפליטים,

תמו שום לקבל מבלי מכריע, היסטורי
שהיא? רה

יש חרטום מול זה ברגע עומד אש״ף
 בלתי־מתפש־ לאווים שלושה — ראלית

 כשותף הפלסטיני בעם הכרה א ל רים.
 פלסטינית למדינה הסכמה א ל להסדר,

 ולתת לשאת נכונות א ל וברצועה, בגדה
עמדותיו. את ישנה זה אם גם אש״ף, עם

 חיובי תמריץ כל אין זה, כמצב
 עמדותיו את לשנות לעראפאת

 ליסודות תמריץ אין המוצהרות,
 הפלסטיני העם בקרב המתונים

ל תמריץ אין אש״ך, על ללחוץ
ולבי הפלסטיני המחנה התפלגות

שבו. הקיצוניים דור
 לערא־ כדאי שלילי. תמריץ יש להיפך,

 קיצונית בעמדה להישאר זה, במצב פאת,
 שלו,: המחנה אחדות על לשמור מוצהרת,
ש גם מה בידיו. הקלפים את ולהחזיק

 יכול שהוא מוכיחים השבוע מאורעות
 לאיוולת הודות — כזה במצב גם להצליח

הישראלית.
 מבחינה היסטורי. •טבוע היה זה

•טהור. •טבוע היה זה ישראלית,

1942 הזה העולם28


