
*  ז ראיון באותו באמת עראפאת יאסר אמי ח ץ
 של המקובלים בכלים הדברים את לנתח ננסה הבה

 ולא דבריו, את לקבל חייבים איננו אובייקטיבי. היגיון
לאיש. להאמין

ת חייב אינטליגנטי אדם אד ע ד  מה ל
 תחילה יעכרו שהדברים מכלי היריב. אומר
נגועים. מוחות של ביב־־השוסכין דרך

 להסדר־הבי־ מתנגד הוא מדוע עראסאת נשאל תחילה
 מדבר שהוא לעובדה מודע היה עראפאת האחרון. ניים

 שנועדו נימוקים שני הביא ולכן האמריקאי, הציבור אל
:בארצות־הברית הקורא על רושם לעשות

ק: ליתר ישראל. את להשמיד רוצה עראפאת  ״כאשר דיו
 התחמק.״ ישראל, להשמדת תביא לא תוכניתו אם נשאל

 הראיון מן קטע הישראלית בטלוויזיה שודר לאחר־מכן
 ועם בורשגרייב עם בדזמנית דיבר שעראפאת (נראה

שנו בצורה ההקשר, מן הוצא זה קטע כתביטלוויזיה).
 הערמומי, הרוצח הנה עצמה: מטרה אותה לשרת עדה

ישראל. את להשמיד כוונתו את בטכסיסי־התחמקות המאשר
 לא ככר המלא, הראיון ארצח הגיע כאשר

 נגמר. זה ישן. זה איש. אליו התייחס
להשמידנו. זומם האדיב מסקנה:

מאיתור־ מתעלם ״זוהסדו •
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נאמת?
 או במוקדם כי, מסוכן. תהליך היא טיפת״מוח ***

שטוף. הופך השוטף במאוחר, 11/
 מוחם את שוטפים שטופי־מוח מעגל־קסמים: נוצר אז

 אינם שטופי־המוח אוטומטית. נעשית הפעולה אחרים. של
 אח אלא רואים הם אין ולשמוע. לראות עוד מסוגלים

 אשר את אלא קולטים הם אין לראות, רוצים הם אשר
לו. מצפים הם

 הלילה :גמורה בכנות להכריז יכולים הם
 נראה זה כך כי — לילה הוא היום יום, הוא
כאמת. להם

 האחרונים, בימים לנו ניתנה לכך מצויינת דוגמה
 האמרי־ לכתב עראפאת יאסר שהעניק הראיון בעיקבות
ניוזוויק. מעורכי דה־בורשגרייב, ארנו קאי־בלגי
אימים: הרדיו עלינו הילך ראש־השנה כל במשך
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 דיווחו טישו־אר כג״־החקשורח חשוב. ראיון וחן עראפאח ׳אסר
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 מעניקה מידבר״ של קילומטרים ״כמה תמורת •
 שניתן ביותר המודרני ״מחסן־הנשק את לישראל אמריקה
 וייאט־נאם את האמריקאים הציפו מאז כלשהי, למדינה

שלו גם לישראל נותנים האמריקאים בנשק.״ הדרומית
דולר. מיליארד שה

 מיל־ וכמה שנה 50 דרושות תהיינה זו ״במהירות
 ואמריקה השטחים, את בחזרה שנקבל לפני נוספות, חמות

כן." לפני הרגל את תפשוט
ער בארץ ״מעורבים יהיו האמריקאים הטכנאים #

 מדינות שתי בין בגבול ולא מהסדר־חלקי, בחלק בית
סופי.״ מהסדר כחלק

 רק מעניין אמריקה. כדפי תעמולה זוהי
 כהיסח־חדעת, כאילו כאן, משתמש שעראסאת

. כיעד סוסי״ ״הסדר כמושג י כ ו י ח
 עראפאת מביא אלה, ״אמריקאיים״ נימוקים שני לצד

שלו: האמיתי הנימוק את
מביא ואינו כליל, מאיתנו מתעלם החלקי) ״(ההסדר

 עתה המוכר הפלסטיני, העם זכויות את בחשבון אפילו
 להימנע כדי מגידרו יוצא הוא אכן, אומות. 105 על־ידי
המיזרח־תיכוני.״ הסיכסוך כל של בליבו מלטפל

הש מאיתנו רכים מוצדקת. כיקורת זוהי
כישראל. אותה מיעו
 להסדר מתנגד ״אני שאומר מי בין תהומי הבדל יש
 ולכל האוייב עם מגע לבל מתנגד שאני מפני חלקי

 מתנגד ״אני שאומר, מי לבין בדרכי-שלום,״ פיתרון
 ■ומדרישותי.״ מקיומי מתעלם שהוא מפני להסדר

והיפוכו. דכר כימעט זהו

בנו״ והרוס ״רשיון #
 טיבעי הוא שגם חשש עראפאת מביע הכא קטע ך*
■ יהיה. כאשר בלתי־מוצדק יהיה — למדי *

ולסורים, לפלסטינים המשותך החשש, זהו
 כוחות את משחרר כדרום שנוצר המצב בי

כצפון. לפעולה צה״ל
ההס את מפרשת ישראל ״כי עראפאת, אמר ״נראה,״

שיון כם בצפון.״ חופשי באופן להלום כרי
סביר. חשש זה שאין לומר קשה
 הוא אין תעמולתית. תמונה כאן מצייר עראפאת נכון,

 אירגוני־הפידאיון בין מילחמה עתה נטושה כי מזכיר
 ישתדל צד שכל הוא טיבעי במילחמה, ישראל. לבין

 את ולהביא לידיו היוזמה את ליטול יריבו, את להפתיע
 אח המציג בתיאור אמת אין האדיב. אדמת אל הקרב

 והולמת, תוקפת ישראל — חד־צדדי כעניין המילחמה
ותדלא.

 מאוד הדומה — התעמולתי הצליל מן נתעלם אם אולם
 בכיוון דבר, אותו האומרת הישראלית, התעמולה לצליל
 עראפאת קיצוני. דבר שום אלה בדברים אין — הפוך

עמדותיו את מחליש שההסדר מפני להסדר-החלקי מתנגד
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