
 פעולת היתה צבאית, מבחינה
 הרי■ הפידאיון. שד הישג ״סאכוי״

כ מראש צפוייה שחיתה — גתם
 שינתח לא — 1מס/0 של ביטחון
זו. עוברה

ו נצסח ו ז מו נ ת ר
 הפידאיון של העיקרי ההישג ולס

ו המדיני. בשטח היה <
 אקט הוא טידחמה של אקט כל

מט משרת שהוא מכיוון פוליטי,
 טירור, של במערכה פוליטית. רה

יותר. עוד הדבר בולט
 אחרי העסקנים של הפיטפוטים בשיטפון

 ״לסבל רצו הפעולה שיוזמי נאמר הפעולה,
 שוב ״חושף ושהדבר מאמצי־השלום״, את
המרצ אירגוני של האמיתי פרצופם את

 דם ״לשפוך אלא אינה שמטרתם חים״,
ב וכיוצא המדינה״, את ולהשמיד יהודי
 בדייקנות ונישנז, חזרו אלה סיסמות אלה.

 מראש־ ,המדינה ראשי בל בפי מוחלטת,
 הם אם בוושינגטון. השגריר ועד הממשלה
 שאין הדבר מוכיח ברצינות, לבך מתכוונים

חיים. הם עולם באיזה מושג להם
 שולי אירגון על־ידי בוצעה לא זו פעולה

 האיר״ שהוא פתח, על־ידי אלא פורק-עול,
 בוצעה היא משמע, באש״ף. המרכזי גון

 פתח ראש שהוא עראפאת, יאסר בפקודת
אחת• ובעונה בעת אש״ף ויו״ר

 סגנו אבו-איאד, הפעולה, מארגן
 על מלא כפה הבריז עראפאת, של

הסדר־שלום ״למנוע :מטרתה
לי ת כ ו פ ת ת ש אש״ף.״ ה

 כיום נקבעת אש״ף של האיסטראטגיה
 קיסיגג׳ר הנרי הבאים: השיקולים על-פי

ו ישראל בין חלקי הסדר להשיג מתכוון
 אל־ אנואר עשוי זה הסכם תמורת מצרים.
 את בעקיפין) או (במישרין להבטיח סאדאת

 שנה למשך הצבאית הלוהמה אי־חידוש
שנתיים. או

 עשוייה הצבאי המישחק מן מצרים יציאת
 המילחמה. חידוש את מסוריה גם למנוע
ו כוחה מלוא את לרכז תוכל ישראל

ל יצטרכו אלה הפלסטינים. נגד עוצמתה
מבוד כשהם הצבאית, במערכה לבדם עמוד

 תהיה לא פוליטית. מבחינה גם לגמרי דים
 רוצה שם המערבית, בגדה תזוזה •סרט

הפלסטינית. המדינה את להקים אש״ף
 כאלה, בנסיבות שתתכנס ועידת־ז׳נבה,

 אמריקאית מחווה חסרת־ערך, הצגה תהיה
 ישלמו המצרים הסובייטים. כלפי ריקה

 את וידרשו הפלסטינים לעניין מס־שפתיים
ו תסרב, ישראל ממשלת אש״ף, הזמנת

 .מבלי— למעשה תתמוטט כולה הוועידה
המילחמה. לחידו־ש מייד יביא שהדבר

ה העניין מכירת זוהי אש״ף, מבחינת
 הישג תמורת המצרים, על-ידי פלסטיני

בסיני. מצרי
 היתה ״סאכוי״ על ההתקפה

 מרוכזת פלסטינית ממערכה חלק
זו. אפשרות לסכל
 קיסינג׳ר שליחות את לפוצץ נועדה היא

 נשיא על ולכבות יעדה), את לשנות (או
הפלס לאינטרס שתתאים מדיניות מצרים

שי תוך ועידת־ז׳נבה כינוס :כלומר טיני.
 באש״ף, האמריקאים הכרת בה, אש״ף תוף

 בכלל, ישראלי—מצרי הסדר־ביניים מניעת
בילבד. קצרצרה לתקופה הגבלתו או

 מטעם פעולת־ראווה חיתה לכן
בווד צפוייה אלה כימים אש״ה
יג שפתח לגמרי ברור היה אות.

פעו לביצוע אנשיו מיטב את ייס
האפ ככל ודרמאתית מוחצת לה

היש שילטונות־הביטחון אם שר.
ה מעיד לכך, התכוננו לא ראליים

הטו חוסר-הכנתם על שוב דבר
הערכי. העולם את טאלי
 פעולה הוכיחה כאילו לטענה, שחר אץ

 טראגית בצורה באש״ף״. מתונים ש״אין זו
 ההיפך את הדבר מוכיח ופאראדובסלית,

הגמור.
 אין הפוליטיות המטרות לגבי מתינות

 ו־ שיטות־הפעולה, לגבי מתינות פירושה
להיפך.

פו היגיון יש ״סאכוי״ לפעולת
 את לשרת באה היא אם רק ליטי

 אש״ה ראשי אותם של מגמותיהם
לש הצדדים את להכריח הרוצים

 כ־ כוועידת־השלום אש״ה את תה
 בדי מישלחת-ישראל, מול ז׳נכה,
פלס מדינה שיכלול הסדר להשיג
ישראל. כצד טינית

והשול לז׳נבה בכלל המתנגדים אנשים
 חבש, ג׳ורג' כמו בישראל, הכרה כל לים

זו. בשעה כזאת בפעולה מעוניינים אינם

 לאחר־מעשה, אותה בירך חבש ואכן,
בולטת. די מורת־רוח

נשק היא ההתלהבות
 את הפעולה השיגה לא <מראית*עין,

 קיסינג׳ר בא הנה המדינית. מטרתה /
 חזרה ישראל ממשלת סאדאת, עם ומשוחח

 עם הסדר־ביניים על לחתום נכונותה על
 בוועי־ תשתתף שלא שוב וקבעה מצריים

 לא דבר שום אש״ף. עם יחד דת־ז׳נבה
כביכול. — השתנה

אופטית. טעות זוהי
 השבוע ביותר הבולטות התופעות אחת .

 שבקעה הנלהבת תרועת־הניצחון היתה
 ובקאחיר המרחב, בכל מכלי־התקשורת

סאבוי. פעולת למראה בפרט,
 ל־ נוספת כעדות הדבר נתקבל בישראל

 ולכוונות־המירמה הערבים של צביעותם
 עם שלום על מדברים הם הנה סאדאת. של

 רצחני פשע מבוצע כאשר אך ישראל,
מנחת. מתמוגגים הם יהודי, דם ונשפך

 לרמה מתאימה כזאת הערבה
ה עיתוני-ערב. של הפרימיטיבית

שי אין עד יותר מסובבים דברים
להכי חייב כר-דעת וישראלי עור,
 תשובה לגבש כרצונו יש אם נם,

ה בקיום הקשורה לשאלה סבירה
מדינה.

 עם בהסדר־ביניים רוצה המצרי המישטר
 עימה, סופי להסכם חותר והוא ישראל,

חד מצרים בבניית להתרכז לו ■שיאפשר
 בד־בבד נאלץ מישטר אותו אולם שה.

סאבוי. ממלון הפידאיון את ולשבח להלל
ז ע ו ד מ
 קשה מאמץ לעשות יש זאת, לתפוס כדי

נר איך להבין לנסות מאד: ובלתי־נעים
 כל — ערבי בעיני פעולת־נזאבוי אית

, י ב ר  בדמשק ובקאהיר, במחנה־פליטים ע
ובשכם. בעמאן ובנצרת,

 בארבארי. פשע זהו ישראליות, בעיניים
 בני־ תפסו אזרחי, בית תקפו הפידאיון

 הרגו דבר של ובסופו חפיט״מפשע, ערובה
בעצמם. שנהרגו לפני מעטות שניות אותם

המיב■ נראה ערביות, כעיניים
 כמעשה־ :לגמרי שונה כאור צע

מלהיב. גבורה
 צבאית מדינה בי־שראל רואה הערבי
 שירותי־ בעלת להפליא, יעילה מבוצרת,

 כימעט כביר, וצבא כל־יכולים ביטחון
 וגם חייל, הוא ישראלי כל בלתי־מנוצח.

לוחמות. שם הנשים
הול הם כי שידעו פידאיון, של קבוצה

 הצליחה כימעט־בטוח, מוות לקראת כים
 של ההגנתית טבעת־הברזל את לפרוץ

 עירה של לב־ליבה אל ולהגיע ישראל,
 מכותרים מעמד, שם החזיקו הם המרכזית.
 ובסופו ארוכות, ■שעות במשך ומנותקים,

 בקרב ביוקר, חייהם את מכרו דבר של
מע צה״ל, חיילי מיטב עם פנים־אל-פנים

רבים. מול טים
חיילי של בגבורתם התגאה ישראלי (כל

 בעיר הרגו ביירות, בחוף שנחתו צה״ל ב־
ש לספינות וחזרו להרוג, שנשלחו מי את

 סביר סיכוי היה אלה לחיילים אותם• הביאו
 קשה לא הפעולה. מן בשלום לצאת מאד

ב אנשיהם אל מתייחסים שהערבים להבין
 סיכוי רק היה שלאלה גם מה דומה, צורה
בחיים.) לצאת מאד קלוש
מיל שעשרות מראש, כן, על ברור, היה

 הפעולה על וישמעו יקראו ערבים יוני
 היה עמוק. ובסיפוק בגאווה בהתלהבות,

 יצטרפו הערביים כלי־התיקשורת שכל צפוי
מאונס. אד מרצון ההתלהבות, לגל

גו השבוע הפכה זו התלהבות
כקא־ דאשונח ממדרגה מדיני רם

ובדמשק. היר

באסואן השלישי האדם
שר ף* שו א פג  ביום וקיסיגג׳ר סאדאת נ
 לשכוח יכלו לא הם באסואן, השבת ^
 אש״ף מפעולת ההתפעלות כי לרגע אף

מצרי. כל של ליבו את מרוממת
 כאסואן הופיע כאילו עראפאת

המדינ שני בין בחוצפה והתיישב
אים.

חד יוקרה רק לא הוענקו אש״ף לראש
 לדעת אין נוסף. פוליטי כוח גם אלא שה,
ב להסתכן כן לפני מוכן סאדאת היה אם

 בוודאי המעשה, אחרי אש״ף. עם גלוי ריב
פחות. עוד לכך מוכן היה

 להתעקש סאדאת נאלץ ממילא
 את להפסיק סירובו על יותר עוד

 כל ממושכת, לתקופה הלוחמה
הפלסטי הכעייח נפתרה לא עוד
נית.

 בעניין כבגידה להתפרש העלול מעשה
 ל־ יותר עוד מסוכן עתה נעשה הפלסטיני

 כדי שבעתיים עכשיו לעמול עליו סאדאת.
ש יטענו פן מחשש הסורים, את לספק

 להתעקיש עליו בפלסטינים. בוגדת מצרים
ב לז׳נבה, אש״ף הזמנת על יותר עוד

ועידת־השלום. התחדש
 הוא דיקטטור. אינו סאדאת

 ואין עמו, של בדעת-הקהל תלוי
 מדעת־ה־ גם להתעלם יבול הוא
 יוכל איך ערב. עמי שאר של קהל

 המערכה, מן שעורק כמי להיראות
 למרכזי חודרים אש״ף לוחמי כעוד

 את שם ומחרפים הציוני האוייב
)־ נפשם
 קיסינג׳,׳ גם יצטרך עצמו, סאדאת כמו
השבוע. ממאורעות מסקנות להסיק

 או שנשיא בסיפוק קבעו ישראל ראשי
 ״הוקיע! בה וכלי־התקשורת צות־הברית

 לאו למה הנתעב״. הפשע את בחריפות
 לו שיש מי כל בכסף. עולה אינה ההוקעה
להו לו כדאי יהודיים, וקוראים בוחרים

קיע.
מסקנות אילו :היא השאלה

ת ו י ט י ל ו ה ההנהגה תסיק פ
״סאבוי״ץ מפעולת אמריקאית

קיסיג־ כמו היסטורית מודעות בעל איש

 שהעניין העובדה מן להתעלם יוכל לא ג׳ר
 מצבי־הרגיעה כל את שפוצץ הוא הפלסטיני

 את מדי־פעם שסיכל כה, עד במרחב שהיו
הצד משני שוחרי־שלום של תוכניותיהם

 בשנים פתח פעולות למילחמות• וגרם דים
 עבד־אל־ גמאל את גררו 1967ו־ 1966

 לרצונו, מוחלט ובניגוד בעל־כורחו נאצר,
 סאבוי פעולת ששת־הימים. מילחמת לתוך

 לשבש אש״ף יכול עכשיו ישגם מוכיחה,
הערבי. בצד מהלך־שלום כל

מוכ :הפשוטה המסקנה מכאן
 במהלכי■ אש״ף את לשתף רחים

יו יחוו שאלה רוצים אם השלום,
קצרה. שביתת־נשק מאשר תר

ל השבוע הגיע שקיסיגג׳ר מאד ייתכן
 כבר אליה הגיע לא אם — זו מסקנה

 את הפעולה השיגה כן, אם קודם־לכן.
 מבחינת העיקריים, המדיניים מיעדיה אחד

אש״ף.

בשדווהקוב ״פגישה
 כזה יעד שום השיגה לא שהיא ובן **

ישראל. בצמרת
 קודם עוד סאבוי, הריסות ליד בעמדו
 כי רבין יצחק הכריז הגופות, שחולצו
הקוד החלטתו את בליבו מחזק המאורע

ה אירגון עם ניתן ולא נישא ״לא מת:
 רק עימו ניפגש אש״ף, הקרוי מחבלים

בשדה־הקרב.״
 שהוצף הישראלי, הרחוב יפה. מצלצל זה

 ושינאה, זעם של מובנים בגלים רגע באותו
 שהפופו־ ייתכן בשימחה. הדברים את קיבל

באו עלתה רבין יצחק של הרופפת לריות
 של הפופולריות אחוז. של בשבריר רגע תו

 עלתה הדברים, על שחזר פרס, שימעון
 וייתכן אחוזים, עשרות כמה בעוד בוודאי

.1000ס/ של הפורמאלי המחסום את שעברה
 צליל יש בר־דעת, אדם באוזני אולם

 לא עצמו שרבין חבל זה. לפסוק מוזר
זאת. תפס

 ב■ ל״פגישה לחכות צורך איין
 ״סא־ מלון אש״ף. עם חקרצ״4שדה
 שמזמין מי שדה-קרב. היה כוי״
מז לשדח־קרב, אש״ף נציגי את
ל״סאכוי״. אותם מין

ההיפך. את אומר ההיגיון
 לשיט המסוגל צבאי אמצעי בעולם אין

 מקום, בכל הוכח זה ת־טרור. למערב קץ
פולי תופעה הוא הטרור כאן. גם מוכח וזה

 באמצעים רק קץ לו לשים ואפשר טית,
פוליטיים.

 דבר. תפתור לא בשדה־הקרב״ ה״פגישה
 חיי־ של מתמיד לאובדן תגרום רק היא

 ה־ ינצחו ופעם צה״ל, ינצח פעם אדם.
 את יחסל לא ניצחון שום אבל פידאיון.
 למעגל־ קץ ישים ולא עצמה, התופעה
הדמים.
 של פוליטי כפיתרון צורך יש

לתגו מעבר הפלסטינית. הכעייה
 ו■ שינאה זעם, של הראשונה בה

ההיגיון. קול זהו תאוות־נקם,


