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היסטורית הצהרה
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אשיו מטעם ז שנמסרו ההצהרה של המלא סט הטל
פלסטיני סראלי־ 11׳ נו שלוו למען הישראלית והמועצה

 { הקטנות בשעות צילצלו טלפונים ך*
ב בביירות, בתל־אביב, הלילה של 1 1

הבינ כלי־התקשורת ובירושלים. פאריס
 כמירקחה. היו ביותר החשובים לאומיים

 ישיר קשר כימעט נוצר הראשונה בפעם
 מדיניים כשאישים וביירות, תל־אביב בין

 על איש דקות תוך מגיבים הצדדים משני
רעהו. דברי

מאנגלית) (תרגום

ה דע ר הו ס מ תי שראל ש ס בי ח שה בי  לפגי
ה מ י קי ת ה ה חבר בין ש הג הנ ש״ף של ה  א

תי וד״ר ס, פלד מ  בדצמבר 31ב־ בפארי
אר 1ו־ 1976 .1977 בינו

 הנהגת חבר בין התקיימה נוספת פגישה
 הפגישה בפאריס. פלד מתי ד״ר לבין אש״ף

 1וה- 1976 בדצמבר 31ה- ביום יומיים, נמשכה
.1977 בינואר

 לוחמי״החירות מוותיקי אש״ף, הנהגת איש
 תיאום על הנראה בבל הממונה אירגונו, של

קש קיים אש״ף, הנהגת מטעם השלום מאמצי
 ישראלי־ שלום למען הישראלית המועצה עם רים

זמן־מה. מזה פלסטיני
 נאמן שאש״ף בן־שיחו באוזני אישר הוא

בסון שלום של לפיתרון החתירה למדיניות  לסי
 הדדית הסכמה של בסיס על הישראלי־פלסטיני

ה לשני והביטחון הריבונות החופש, לעקרון
עמים.

תון המשתמעים בעקרונות רואה אש״ף  מ
 ישראלי- שלום למען הישראלית המועצה מינשר

ס פלסטיני  הישר- הסיכסוך לפיתרון נאות בסי
אלי-פלסטיני.

 להשתתף מתנגד אינו שאש״ף כן על חזר הוא
ש עד אליה. כשיוזמן בז׳נבה, בוועידת-השלום

ל יכולתו במיטב אש״ף יעשה זה, דבר יתאפשר
הדדית. הסכמה של בסיס על השלום בוא את זרז

 מקיים זו מטרה להשגת הצעדים באחד
ם אש״ף חסי  הישראלית המועצה עם קרובים י
 אחרים וכוחות ישראלי-פלסטיני, שלום למען

ב זוכות שפעולותיהם השלום, למען הפועלים
מרובה. הערכה

 ב- לאחרונה פעיל היה אש״ף הנהגת איש
 עמיתיו, עם יחד השתדל, שם ארצות-הברית,

 אש״ף, של מדיניותו טיב על הציבור את להעמיד
לציין שמח הוא הנהגתו. על-ידי שהוגדרה כפי

 חלקים על-ידי הוכרו אש״ף של השלום כוונות כי
קבו על-ידי ובן האמריקאי, הציבור של גדולים

אמריקאיים. יהודים של צות
 הנשיאים שוועידת העובדה מצערת לדעתו,
 הנסיון נוכח שלילית עמדה נקטה היהודיים

וה אש״ף בין יותר רבה הדדית הבנה לפתח
 מקווה הוא בארצות-הברית. היהודית קהילה

 הישראלית המועצה עם בשיתוף אש״ף, נציגי כי
 בארצות- ויהודים ישראלי-פלסטיני שלום למען

 ארצות-הברית, יהודי את לשכנע יצליחו הברית
ת יתר את וכן  הדחוף בצורך היהודיות, הקהילו

 מצד זו הבנה הפלסטיני. והעם ישראל בין בשלום
 היא התיכון, במיזרח שלום להשגת השואפים בל

ו במרחב, למצב-המילחמה קץ להבאת חיונית
פעולות-איבה. של נוספות התפרצויות למניעת
ה המועצה של ועד-הפעולה יו״ר פלד, ד״ר

ב סקר ישראלי-פלסטיני, שלום למען ישראלית
הישר בדעת-הקהל ההתפתחויות את הרחבה

 פלד ד״ר ואש״ף. הפלסטיני לעם ביחס אלית
ש הדיון של המייוחדת המשמעות את הדגיש

 ו- המועצה שבין המגעים בעניין בכנסת נערך
האח דעת-הקהל מישאלי תוצאות ושל אש״ף,
 לשאת בישראל גובר רצון על המעידות רונים,
 ח״כ כי ציין הוא אש״ף. עם במישרין ולתת

פגי על המדינה לנשיא לאחרונה דיווח אליאב
רב. בפירוט אלה שות

 סבורים באחד פלד וד״ר איש״ף הנהגת איש
 המועצה ובין אש׳׳ף בין שהתפתחו היחסים, בי

מה ישראלי-פלסטיני שלום למען הישראלית
 הם עמיהם. שבין ביחסים מעודד ציון־דרך ווים

 בחתירה ביניהם, ששיתוף־הפעולה לכך מצפים
ם ליצירת יתרום לשלום, חסי  ולהרגשת לבביים י

ישראל. אזרחי ובין אש״ף בין הדדי כבוד
 וחברי אש״ף הנהגת איש בין סדירות פגישות

 ישראלי-פלס- שלום למען הישראלית המועצה
לעתיד• נקבעו טיני

.1977 בינואר 1 פאריס,

 מיסמך של ישירה תוצאה זאת היתד.
 כן לפני שעות כמה שגרם מייוחד־במינו,

 ב־ הוצנע כי אם — בינלאומית לסנסציה
הישראליים. כלי־התיקשורת

 סיכום של בצורה מנוסח היה המיסמך
 חודש מאז שנערכו סידרת־שיחות, של

 הגיעו מהן הדים ושרק בפאריס, ספטמבר
 תכונות, שלוש לו היו לעיתונות. כה עד

היס ציון־דרך אותו הפכה מהן אחת שכל
: טורי
פומ אש״ף הכריז הראשונה בפעם <•
 גוף עם סדירים מגעים מקיים הוא כי בית

במהותו. וציוני פטריוטי שהוא ישראלי,
 במשותף שחובר הראשון המיסמך זהו ו•

ישראלי. וגוף אש״ף על-ידי
 וחיובית מפורשת התייחסות כולל הוא י•

 הדוגל ישראלי, גוף של מדיני למצע
ו בעצמאותה בקיומה, חד־משמעי באורח

 איזכור תוך מדינת־ישראל, של בביטחונה
מיסגרת). (ראה הציונית התנועה עם קשריה

נוידה ?רחת
ש ה ח ר ת ה  המיסמך פירסום אחרי ש

המ ההתרוצצות הבינלאומית, ההמולה *)
 אך — וההכחשות־הנגדיות ההכחשות דינית,
 המיסמך. של המהפכני האופי את אישרו

 כה שצעד לכך לצפות היה אי־אפשר
 מילחמה של סיום לקראת קדימה, כביר

 ואכן, זעזועים. ללא יעבור שנה, מאה בת
העולם. ברחבי גלים היכו הזעזועים

הקדחתנית: ההשתלשלות
 מסי־ בתל־אביב נערכה 18.30 בשעה •

 הישראלית ״המועצה מטעם בת־עיתונאים
 נמסד ובה ישראלי־פלסטיני״, שלום למען

ה המשותפת. ההצהרה של המלא הנוסח
 מן התעלמה כימעט הישראלית עיתונות
שיג בנאום שעה באותה ועסקה המסיבה.

 כלי־התיקשורת כל אך בגין. מנחם של רתי
 רדיו טלוויזיה, רשתות בעולם. החשובים
 מירבי. כיסוי למסיבה נתנו ועיתונות,

 על- הוזעקו להופיע, התכוונו שלא כתבים
 נדרשו העולם, ברחבי שלהם המערכות ידי

מירבי. סיקור בהול באורח לשגר
סוכ כתב הראה מכן לאחר שעתיים •
ה־ המחלקה לראש בביירות רויטר׳ס נות
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