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 סולל, קימהי, ג׳ון הראשון, עורכו ציוני.

 נטייתו כשל אשכול, ממשלת דרישת לפי
״כדי בקבוצת גילון פעיל כיום לרפ״י.

בארצות־הברית. רה״
 של שהוצאתו כך על להתפלא אין

 בייחוד מחאות, של סערה עוררה חמאמי
הש לה היתה אולם חזית־הסירוב. מצד
 בעוד בישראל. דעת־הקהל על ניכרת פעה

 כית־ גם זה וביכלל העברית, שהעיתונות
ספ היו אוטלוק, ניו כמו ליברליים בי־עת
ב הרי חמאמי, של הנוסחה כלפי קניים

 בחוגים בחיוב נתקבלה היא כלל דרך
מתקדמים. ישראליים
 שגרם כמאיץ יעיל תפקיד מילא חמאמי

 למגעים להוביל שיכלה לתגובודשרשרת.
חיוביים.

 חורני, עבדאללה נפגש 1975 באפריל
ה הוועידה של הקבועה המזכירות חבר

התי במיזרח וצדק שלום למען אמריקאית
 ממועצת־השלום ילין־מור, נתן עם כון,

בפאריס• הישראלית,
למגעים, מוכן היה שאש״ף בעוד אולם

 העורך כי נראה שלם. כילכול יש כאן
של,יכל. פרטי־מידע ועירכב שיכש הערכי

 סתם לא המוזכרים מן איש כל, קודם
 כפי המועצה, של המקורי המינשר על

 עם אכנרי־אמיתי־קינן. על־ידי שחוכר
 ,1975 בדצמבר הדהמה, המועצה הקמת

 כמה יסודית. עריכה המקורי המינשר עכר
 על נוסף דגש והושם חככו, מהגדרותיו

 אינו פלד מתי ד״ר הציוניות. ההגדרות
 הפועל הוועד יו״ר אלא המועצה, נשיא
שלה.

 אליהו הוא המועצה של נשיא־הצכוד
כאי (הסיפור טהור ספרדי שהוא אלישר,

 גם הנפוצה מאגדה נוכע אשכנזי הוא לו
 והפך מליטא סכו הוכא כאילו כארץ,
הספרדית). העדה רכ כארץ

 אלוני שולמית של ר״צ שתנועת מוגן
 אלא למועצה, ניכוי שום מעולם נתנה לא

לפיצוץ תירוץ כהפשה :להיפד כדיוק
 עם יהד על־ידי שהוקמה ״יעד״, תנועת
 שאליאב, בעובדה נעזרה אליאב, לובה
 ׳הצטרפו התנועה מחברי ואחרים פלד

״יעד״. את זה'חיסלה רקע ועל למועצה,

 להמשיך הוטל סארטאווי על האירועים.
האמיתיות. בשיחות
 קוריאל, אנרי הוא כאן המוזכר האיש

 שנות בסוף גולה. קומוניסטי־יהודי מנהיג
 הקמת את אבנרי אורי יזם כאשר ׳,50ה־

חופ אלג׳יריה למען הישראלי ״הוועד
 וכין ישראל כין יחסים לכונן כדי שית״,

 קישר להיוולד, שעמדה הערכית המועצה
 תנועת־השיחרור וכין אפנדי כין קוריאל

 נפגש האלה המגעים במהלד האלג׳ירית.
 הממשלה של השרים מן כמה עם אבנרי

 לאחר־ קידם והדבר הזמנית, האלג׳ירית
אח ערכיים מנהיגים עם מגעיו את מכן
רים.

פרי. נשאו לא הפנתרים עם׳ הפגישות
 להצטרף סירכו ׳השחורים הפנתרים כי

 ישר־ שלום למעין הישראלית ל״מועצה
 אל פונים הם לטענתם, אלי־פלסטיני״.

 את שונאים מכניו שרכים קהל־שוליים
ממחנה־השלום. ורחוקים הערבים
 בה־ ומסהן למועצה, הצטרף •טחב דויד

ישלה. הוועד־הפועל כר
פגישה מזווינסקי סידר 1976 באוגוסט

קאדומי
המתעד

התעניי הביעו באירופה בולטים ויהודים
ישי תשובה אחד: מרכיב חסר היה נות,
 מתומכי שתבוא הפלסטינית ליוזמה רה

עצמה. ישראל
לגישושים. התגובה באה 1975 ביולי
 ועורך לשעבר חבר־כגסת אבנרי, אורי
 אמיתי יוסי פרופסור המיזרחן הזה, העולם
הקי בעל-שם, ועיתונאי אמן קינן, ועמום

 שלום למען הישראלית המועצה את מו
 מינשר פירסמה המועצה ישראלי־פלסטיני.

 שזוהי העובדה את שקיבל סעיפים, 12 בן
וה ישראל עם — עמים שני של מולדת

 יש לשניהם אשר הפלסטיני, הערבי עם
עצ להגדרה שאינודניתנת־לעירעור זכות
ביח שהנורמליזציה נאמר במינשר מית.
באמ לבוא יכולה הצדדים שני בין סים

 ישראל ממשלת נציגי בין מגעים צעות
ואש״ף.

נא לא הדכרים. כתיאור חור כאן יש
ד מר י היוז את המאמי סעיד קידם א
 מדוע נאמר ולא — המגעים לקיום מה

פרו אינו (שאגב אמיתי אכנרי׳ הקימו
 זה במועד המועצה, את וקינן פסור)

).1975 (אמצע
מג אבנרי ניהל 1975ו־ 1974 במשד

 בכיר נציג עם ואינטנסיביים רצופים עים
 אלה שיחות כמהלך באירופה• אש״ף של

 שני על שהתכססה תמימות-דעים, הושגה
והתוכ המאמי •טל הרצאתו — מיסמכים

 ה־ לפיתרון יחזה !העולם תנועת. של נית
 .1968 מאי מחודש הפלסטינית, בעייה

לזו. זו מאד קרובות חיו הנוסחות שתי
 ו״ אבנרי החליטו זו •הסכמה כעיקכות
לה הזמן •שהגיע הפלסטיני, •׳בעל־שיהו

 כתובת לשמש שיוכל ישראלי, גוף קים
 מכף כתוצאה אש״ף• עם מגעים לקיום
 יוזמה לידם וקינן אמיתי אכנרי׳ נטלו

ה של המקורי חמינשר את והיבדד זו,
מועצה.

ישדאו״ם נידמדס
ב בתמיכה במהרה זכתה מועצה ^

במילו האלוף לה. ימחוצח ישראל 1 י
 ערבית לספרות פרופסור פלד, מתי אים

 נשיא והפך המינשר על חתם חדישה,
 היותו אף שעל אלישר, אל-הו המועצה.
 יהודית־פלסטי- מישפחה בן הוא אשכנזי

 מנכ׳׳ל ארנון, יעקוב וד״ר ותיקה, נית
 חם. גם חתמו מישדד־האוצר, של לשעבר
 לזכויות התנועה כאשר גברה התמיכה
הגי את נתנה אלוני שולמית של האזרח

למועצה. שלה בוי

אבו־אייאד חמאמי
הנוסע החלוץ

ענ הם אף גילו מערביים יהודים כמה
 תפקיד למלא עמדו מהם שניים רב. יין

פיאר מכן: שלאחר במאורעות חשוב
צר ראש־ממשלת שהיה מי מנדס־פראנס,

 לעיונים פרופסור מזווינסקי, ונורטון פת,
ברוקלין. באוניברסיטת צפון־אפריקאיים

ל מנדס־פראנס בא 1975 סוף לקראת
סי הוא חמאמי. עם להיפגש כדי לונדון,

 להשתמש מוכן שהוא אש״ף, לנציג פר
 פלס־ מיפגש ולארגן לנסות כדי בהשפעתו

 היו זו, יוזמה עם כלשהו. טיני-ישראלי
 לקיום הדרושים היסודות כל עתה מצויים
 מנדס־ בידי שיעלה בתנאי יעילים, מגעים
 של הצוות הישראלים. את לשכנע פראנם

לחיים. התעורר פתח
מנדס־ מדוייקים. אינם אלה פרטים

 שיחות וקיים כארץ ביקר אמנם פ-אנס
 למען הישראלית ״המועצה חברי עם

ביוז חלקו אד ישדאלי־פלסטיני״, שלום
 לחכרי ביותר. מוגכל היה המעשית מה

תפ על דבר ידוע לא הישראלית המועצה
 מזווינסקי הפרופסור שמילא כלשהו קיד

זו• כיוזמה
 כנציג לישמש סארטאווי עיסאם על הוטל

 סארטאווי, הראשונים. במגעים הפלסטיני
 הפך שלו, 40ה־ שנות באמצע כעת שהוא

 מכן לאחר לעיראק. ועבר פליט 1948ב־
 פרוץ עם בארצות־הברית• רפואה למד

 התיכון למיזרח חזר 1967 יוני מילחמת
 למען הפעולה ועדת משלו, אירגון והקים

 סארטאווי פירק 1971ב־ פלסטין. שיחרור
 הוא כעת לפתח. והצטרף האירגון את

פתח. של המהפכנית המועצה חבר
 פגישות כמה סארטאווי קיים בלונדון
שמאלניים. ישראלים עם מוקדמות
 תוצאות חסרות־ לפגישות היא הכוונה

 ״מ*־ של השונים הפלגים מן אגשים עם
 בינתיים שפורסמו ,1976 בפברואר פן״,

ופרובוקטיבית• משובשת כצורה
 יהו־ של קבוצה בפאריס פעלה בינתיים

 ממצ־ שגורשו קומוניסטיים, מצריים דים
 אנדי בהנהגת /50זד שנות בסוף ריים

 הקומו־׳ המיפלגה מנהיג שהיד. מי קורל,
 פגישה יזמה זו קבוצה המצרית. ניסטית

ביש הפנתרים־השחורים תנועת נציגי בין
הפלסטיניים. והנציגים ראל

 פלאפן, שימחה במפ״ם, השמאל אנשי
 ערביים לעניינים מפ״ם מטעם האחראי

 אאוט־* ניו של העורך־בפועל שחם, ודויד
אש״ף. עם במגע לבוא הם אף ניסו לוק,

 את ביטאו אלה שמאמצים בעוד אך
 יש־ שיחות של ברעיון הגוברת התמיכה

במוקד היו לא הם ראליות־פלסטיניות,

בומדיין
היוזם

 אמר פלד וסארטאווי. פלד בין מוקדמת
 אלון יגאל שר־החוץ עם ,שהתייעץ לו

 כל לו נתן אלון לפגישות. שיצא לפני
 שאין בו־זמנית הדגיש אך אפשרי, עידוד

אש״ף. עם בשיחות רישמית תמיכה בכך
 כל למזווינסקי היה לא הידוע, ככל

הפגישות. כאירגון חלק
 חמור שיבוש הוא אלון על הסיפור

 פלד מתי העובדות. של והיפוכן ביותר,
י אלון עם נפגש אומנם ר ח  עם שיחתו א

 אד כך, על לו לספר כדי אש״ף, נציג
 הן עוייגת, באווירה התנהלה הפגישה
 מכך וכתוצאה בסיגנונה, והן כתוכנה
 לקיים שלא הי־שראלית המועצה החליטה

נפ זאת לעומת נוספים. מגעים אלון עם
 עם מדי־פעם המועצה של הכרים גשו

קורק יחם לפחות שגילה ראש־המטש׳לה,
 גם וכן בפיהם, מה לשמוע מוכן והיה טי
אחרים. שרים כמה עם
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ש לד דגי מדי בהצהרה הצורך את ה
ת י נ לכ הצריכה אש״ף, מטעם ברורה י

להצ אש״ף על :חיוניות נקודות שתי לול
 מדינת־ להשמדת חותר אינו שוב כי היר

הפ הלגיטימיות״ ״הזכויות וכי ישראל,
 מדינה לכונן הזכות פירושן לסטיניות
וב המערבית בגדה עצמאית פלסטינית

 לצד בשלום לחיות המוכנה עזה, רצועת
ישראל.

בספ תתקיים נוספת שפגישה הוסכם
נצי ארבעה ישתתפו צד כשמכל טמבר,

 הישראלית המישלתת כללה בספטמבר גים.
 מי אליאב, ואריה אמיתי שחם, פלד, את

(מפא״י). העבודה מיפלגת מזכ״ל שהיה
 דויד את כללה לא זו לפגישה המישלחת

 שהיה מי ארנון, יעקוב את אלא שחם
מישרד־האוצר• מנכ״ל

 הישראלית, המישלחת להפתעת אולם
 אל־חורי גאזי רק סארטאווי אל נתלווה

היעד על התנצל סארטאווי פייסל). (אבו
 כי בהסבירו נוספים, נציגים שני של רם

לה אש״ף נציגי על מקשה בלבנון המצב
 נוספת פגישה נקבעה בכך, בהתחשב גיע.

בנובמבר.
 רק הצליחו הראשונות הפגישות שתי
 אולם הצדים, שני בין הקרח את לשבור

 דר־ לתפנית הביא נובמבר של המיפגש
שהש הישראלים בשיחות. חדשה מאטית

 מאיר אבנרי, פלד, היו בפגישה תתפו
הצ הפלסטיני שבצד בעוד וארנון, פעיל
הס מחבר ג׳רייס, סברי עורך־הדיו טרף

 ולאבו־ לסארטאווי בישראל, הערבית פר
פייסל.

 הקלף את השולחן על הניח סארטאווי
 להעביר מפלד ביקש הוא שלו: החזק
 ישראל, לראש־ממשלת עראפאת של מסר

להפ מוכן יהיה אש״ף כי בו נאמר רבין.
מדי נגד הצבאיות הפעולות כל את סיק
 תוד ישראל שממשלת בתנאי ישראל, נת
 מישלחת להשתתפות התנגדותה על תר

ז׳נבה. בוועידת אש״ף של עצמאית
חשי את הבינו הישראליים המשתתפים

 שדה- עבר מכך כתוצאה ההצעה. בות
 ישראל חדשים: מקומות לשני הפעולה

וארצות־הברית•
 אש״ף הצעת את רבין הביא כאשר

 ידע הכנסת, של לוועדת-החוץ־והביטחון
אמי הזדמנות פותח שעראפאת למרות כי

 שלום, לקראת להתקדמות חדשה תית
 מאפשר אינו והממשלה הכנסת הרכב הרי
 הפוליטיקאים תגובת ההצעה. קבלת את

היטב. זאת הבהירה העיקריים
 הדתית- המיפלגה מנהיג תמיר, שמואל

 אש״ף הצעת על הגיב הימנית, לאומית
 ש־ מפני רק באה שהיא באומרו מייד

 אף רבין, ברכיו. על וכורע הוכנע אש״ף
 במיקרה כי מבין חלש, אש״ף שהעדיף

 לערובות־ זקוקה ישראל תהיה שלום של
אש״ף. מידי רק לבוא היכולות ביטחון,

ה את הביע אלון, ראש־הממשלה, סגן
ויהפ אש״ף, את יחזקו שהשיחות ריעה

 בדרך יותר יעיל שותף אש״ף את כו
 רבין של העיקרי שיריבו בעוד לשלום,
 שר־ מיפלגודהעבודה, הנהגת על במאבק

 שה־ אחרי כי טוען פרם, שימעון הביטחון
אין אש״ף, את הרגו הערביים מישטרים

י ג׳ הוו ק
הצוות חבר

לחיים. להחזירו ישראל של מעניינה זה
 מן וכתוצאה אלה, ניגודים פני מול

 -נקט עראפאת, מהצעת ששאב העידוד
 המפד״ל גירוש של הנועז הצעד את רבין

 ניצול תוך השילטונית, הקואליציה מן
 בבחירות, לנצח מקווה הוא דתית. פרשה

 הצעת את לקבל שתוכל ממשלה ולהקים
, אש״ף.

 משובש חזה הקטע של השני החלק
לחלוטין.

 המס־ מגהיג אינו תמיר ששמואל מוכן
 על דעתו מה איכפת היה לא ולאיש ד״ל,

אש״ף. עם המגעים
האי לסל גמורה כשלילה התייחס רכין
 לא ממילא אש״ף. הנהגת מצד תותים
 ועדת־החוץ־וה־ לפני הצעה שום הביא

 אלון של התנגדותו הכנסת. של ביטחון
כאי־ראציוניליות. וגובלת קיצונית, לאש״ף

ש דיעות ולאלון להכין לייחס הניסיון
 את מעורר הצער), (למרבה להם איו

 הדליפה נעלמת ישראלית יד כי החשד
 כמטרה כוזב, מידע הערבי לביטאון

 ראשות־ על כמאבק ודטניים נגד לנצלו
קרה. שאכן כפי — ■הממשלה

< באוצות־הבדית מגעים
*  עזרה עראפאת שהצעת עוד ן
 בישראל, הבחירות את להקדים ^

אש״ף. בחוגי פנימי למאבק גם גרמה היא
 בכירים יהודיים שאישים קיווה פלד

 על לחץ להפעיל יוכלו בארצות־הבריח
 עם תתפשר שזו כדי ישראל ממשלת
 אש״ף כי ברור שיהיה בתנאי אש״ף,

נורטון ישראל. בחיסול רוצה אינו שוב
*י .4#


