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 שהפך הישראלי הערבי ג׳רייס, (צברי
ה אחד שהוא עראפאת, של איש־אמונו

 באש״ף, ביותר המבריקים אינטלקטואלים
 מה פלסטיני, בכתב-עת לאחרונה, גילה

 אל־סאדאת הזמין 1977 בנובמבר 9ב־ אירע.
לישי אליו להילוות עראפאת את אישית

 להביע ביקש הוא המצרי. הפרלמנט בת
 שהשקיע הכביר המאמץ על תודתו את לו

 הסדר בהשגת חודשיים במשך עראפאת
 טיל- תוך קזאפי, ומועמד אל־סאדאת בין

 בעיק- וקאהיר, טריפולי בין חוזרים טולים
 שתי בין בגבול שהתחוללו הקרבות בות

והו בהצלחה, הוכתר זה מאמץ המדינות.
 סטה הנאום בעת מצרי־לובי. הסדר שג

במי ושיבח המוכן הנוסח מן אל־סאדאת
 והעמית היקר ״הידיד את לוהטות לים

 אש״ף, יו״ר עראפאת... האח הנפלא...
הפלס העם של הבילעדי החוקי הנציג

 ״בילעדי״. המילה את הדגיש הוא טיני...״
 את אל-סאדאת פוצץ דקות כמה כעבור
 בירושלים. לבקר כוונתו על והודיע פצצתו

 הכוזב הרושם את ליצור התכוון כי ברור
זה.) לצעד שותף עראפאת היה כאילו
 בסידן על שמועות רווחו אז

 מיל■ אודם עראפאת. את להדיח
 המצב את שינתה חמת־הדיטאני

לחלוטין.
 מזכ״ל של פניהם את שקיבל עראפאת,

 בדרום־לבנון, כוחות־האו״ם ומפקד האו״ם
 מעולם חסרת־תקדים. מיוקרה עתה נהנה

חזק. כה באש״ף מעמדו היה לא
 כדי זה מעמד לנצל ׳מיהר הוא
המהפן־. את לחולד
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 החיכו- נעלמו כי הדבר פירוש ין

*  אש״ף באש״ף. הנגדיים והכוחות כים י
 הכולל כמוהו, מאין רבגוני אירגון הוא
 באנשי- החל והגוונים, הזרמים כל את

 מסוגו בשוחרי-שלום וכלה קיצוניים סירוב
חמאמי. של■

 היו עראפאת של הצהרתו אחרי
מאלפות. תקריות כמה

פקי שני העזו המנהיג דברי בעיקבות
 את להשמיע פחות־בכירים פלסטינים דים

 אש׳׳ף נציג היה אחד עצמה. דעה אותה
 מפתיע אדם היה השני טראזי. באו״ם,

 עז* בפאריס, אש״ף נציג יותר: הרבה
 כאיש־סירוב כה עד שנודע חלק, אל־דין
קיצוני.

 ראש קדומי, פארוק הכחיש היום למחרת
 דיבריהם את אש״ף, של המדינית המחלקה

 כך אש״ף, לו. הכפופים הפקידים, שני של
בישראל. יכיר לא אמר,

 אבסורדית. היתה זו הכחשה
 לעראפאת, להתנכר העז לא קדומי
 אך בעקיפין הכחיש, הוא אולם

 עראפאת של דבריו את בבירור,
 שר־ הכחיש כאילו זה הי עצמו.
 ראש־ של דבריו את הישראלי החוץ

הממשלה.
 ב- יותר הקיצוני לאגף שייך קדומי

 אגף כי מוכיחה הכחשתו ופתח. אש״ף,
 פעילה אופוזיציה מלהוות נואש טרם זה

המתונה. להנהגה
 ומייוחד נוסף, עניין זו בהכחשה יש
 הידיעות שנתפרסמו אחרי בעבר, לנו.
 בכירים נציגים עם שלנו הפגישות על
 אישיות הוראות על־פי שפעלו אש״ף, של
להכ קדומי אותו נהג עראפאת, יאסר של

 אנשי של הרבה לשימחתם הכל, את חיש
 המגוחכת ההכחשה השלמה. ארץ־ישראל

 אור בדיעבד, מטילה, קדומי של האחרונה
רצי היו הן הקודמות. הכחשותיו כל על

הנוכחית. זו כמו בדיוק ניות
כ־ נטוש אכן כי הוכיחו רק הן
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סטאר". ב״וושינגטון אוליפצט של קאריקטורה החדש: הגל
ה כין רציני מאבק אש״ף הנהגת
 וכי — היוני והרוב הניצי מיעוט

היו כעידוד חיוני עניין לישראל
סביר. להסדר השואפים נים,
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 המד שאלה כאן ישאל ישראלי ל ך*

מתו אש״ף הנהגת אם לעין: דקרת
 ישראל, עם להסדר־שלום ושואפת נה,

? בישראל בפיגועים ממשיכה היא מדוע
 מעשה• את יזמה היא מדוע
ץ החוף ככביש הזוועה
חשו ערבית לאישיות זו שאלה הצגתי

התשובה: והנה בה,
אמצ לבין מתונה מטרה בין ניגוד ״אין

להיפך. חריפים. עים
 הםדר*שלום לידי להגיע שירצה ״מי

 ישראל את גם להביא מוכרח ישראל, עם
 ישראל ממשלת כי ידוע בכך. שתרצה
מר פלסטיני. פיתרון לכל כיום מתנגדת

 פעולה שום כי מאמינים הפלסטינים בית
 הממשלה דעת את תשנה לא דיפלומטית
 פיגועים רק כי סבורים הם הישראלית.

 לה שכדאי ישראל את ישכנעו מתמידים
אש״ף. עם הסדר לידי להגיע

 שפת■ את רק מבינה ״ישראל
 לדבר הפלסטינים עד לבן הכוח,

 ברירה. להם אין בשפת־הכוח.
 את לשכנע באה האחרונה הפעולה

 הרכה בל־בך המדברים הישראלים,
 להם יהיה לא שלעולם הביטחון, עד

הפלס עם הסבס־שלום כלי ביטחון
טינים.״
 כה פעולה בוצעה מדוע כמובן, שאלתי,

ובילדים. בנשים שפגעה אכזרית,
:כך השיבה אישיות אותה
 של חוליה שלחו ? רוצה אתה ״מה

 התוכנית בישראל. פעולה לבצע בני-עשרה
 תל־אביב, בלב בית־מלון לתפוס היתד,

 כמה של שיחדור ולתבוע בני־ערובה, עם
צרי היתה זאת אצלכם. הכלואים פידאיון

הפגנתית. פעולת־ראווה להיות כה
 בים. סערה היתה שיבושים. חלו ״בדרך
 שניים הגלים. על יומיים טולטלו הבחורים

במרחק בחוף, נחתו האחרים טבעו. מהם

שלהם. היעד מן קילומטרים מאה של
 טוענים אתם הלאה. קרה מד, ברור ״לא

ה הפידאיון. על־ידי פוצץ שהאוטובוס
 על־ידי פוצץ שהוא אומרים פלסטינים

 מה פנים, כל על הישראלים. של היריות
שתוכנן. ממה רחוק היה שקרה

 כני־עשרה, כמה הפלא? ״דמה
 אויי־ כארץ ומפוחדים, מכולכלים

 למות, עומדים שהם ביודעם כת,
טרא זה טרוריסטית. פעולה ביצעו

מאד. גי
 לפעולת זו פעולה נשווה אם ״אבל

 י יותר אכזרי מי בדרום־לבנון, צה״ל
 במישרדיהם בכירים קצינים ישבו אצלכם

 כפרים שמחקה פעולה ותיכננו בנוחיות,
וה הנשים על האדמה, פני מעל שלמים
 כמד, — מכאן זאת: השווה אנא, ילדים.
בוד עצמם את שמצאו מפוחדים, נערים

נכ שתוכניתם אחרי אוייבת, בארץ דים
 מודרני צבא של מטכ״ל — ומכאן שלה

 המונית השמדה קר בדם המתכנן כביר,
אזרחית.״ אוכלוסיה של

 המנהיג הוסיף זאת, שאמר אחרי אבל
:הערבי

— זוועה זו להשוות. טעם ״אין
 הסיכסוך, יימשך אם זוועה. וזו

 נוראות. יותר הרכה לזוועות נגיע
 ביחד, ישמידו, והערבים הישראלים

צרי לכן כולו. המיזרח־התיבון את
 ההנהגה להסדר-שלום. להגיע כים
 היא וכיום זאת, מכינה ה אש״ של

מלא.״ כפה זאת להגיד מעזה
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את המסביר בחשבון, גורם עוד ש ן•
בסעודיה. קשור הוא הפלסטיני. המהפך
 אם־כי מרכזי, תפקיד מילאה סעודיה

 אל־ אנוואר של יוזמתו בהכנת סמוי,
 את לדחוף כדי הכל עשתה היא סאדאת.

מא שנשארה תוך קדימה, יוזמת־השלום
הקלעים. חרי

 מעשה סעודיה עשתה חודשיים לפני
 תגובה בשום זכה לא הוא חסר־תקדים.

בישראל.
יורש־ ,בממלכה החזק המדיני האיש

 כווייתי לעיתון אמר פאהד, הנסיך העצר
 של ליוזמת־השלום תיענה ישראל שאם

סעודיה. בה תכיר אל־סאדאת
 ממדים כעל מעשה זה היה

 נמנתה דור כמשך היסטוריים.
 והחריפים המתנגדים עם סעודיה
לישראל. כיותר

 הסעודים על־ידי הוצנע הפירסום אך
 ראשיות בכותרות לזכות תחת עצמם.
 שנתבקש כפי הערביים, בעיתונים שמנות

ב הידיעה פורסמה הסנסציוני, מאופייה
 עצמם הסעודים בילבד. קטנות אותיות
בעי הכבירה השפעתם מלוא את הפעילו

אותה. להצניע כדי הערבים תונים
ה על הישראלית התגובה אך
 על כתגובה היתה פאהד של שדר

התגו : בלומר עראפאת. של השדר
חוסר־תגובה. היתה בה

 שום לשווא. בדריכות. המתינו הסעודים
 מכל התעלמה ישראל באה. לא תשובה
העניין.
 זילזול כי הסבורים ערכים יש

 בסעודיה, ממשלת-ישדאל של זה
 סתם עולמית, מעצמה כיום שהיא

אל־סאדאת. יוזמת על הגולל את
 בלי להתקיים יכול אינו המצרי הנשיא
ה התמיכה ומאידך, הסעודית. התמיכה
 של הגב את כיום המיישרת היא סעודית

לעראפאת. מחודש כוח והמעניקה אש״ף
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 שיפתור אמת, שלום עכשיו, לום
 הפוגה יהווה ולא כולה הבעייה את ״■

 הבעייה פתרון בלי ייתכן לא בילבד, זמנית
הפלסטינית.

 בלי תיפתר לא הפלסטינית הבעייה
 ולו אחר, פלסטיני גורם שום אין אש״ף.

 לשאת- להתיימר אף שיכול ודל, קטן גם
הפלסטיני. העם בשם ולתת

 של הבלתי־מעורער המנהיג בא עתה
להסדר. מוכנים אנו ואומר: אש״ף

 מיפנה להיות היה יכול זה
היסטורי.

 ממשלה כישראל היתה אילו
אחרת.
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אליך קרוב תמיד רוטקס
 ולנשים- לגברים טריקו סריגי מבחר

ארובות ושמלות גרב״ם חולצות,לבנים.פיג׳מות,




