
שיו אנשי בין 1001־11 הוצח מעשי  א
 שר תוצאה הם - עיראקיים וגוומים
ישראל במדינת להכיר אש־־ף הסכמת

 את שהוציא יחמש, ג׳ורג׳ אפילו זה. לאומי
 פלסטין) לשיחרור העממית (החזית אירגוניו

 פרש לא יאש״ף, של ממוסדות־ההנהגה
 באופן אליו שייך ועדיין עצמו, האירגון מן

רשמי.
 נגד ולוחם לאש״ף, שייך אינו אבדנידאל

 הרשמי: התירוץ האייריגון. של קיומו עצם
מו עראפאת, של בראשותו אש״ף׳ הנהגת

הכרה של בסים על ישראל, עם לפשרה כנה

קלל! עז־אל־דין
חרדה בשם אדם

 ברצועה פלסטינית טדינד׳ והקמת הדדית
ה באטנה בגידה זוהי ישראל. לצד ובגדה,

 יש־ את לחסל יש כי ׳שקבעה פלסטינית,
ראל.

 זמן כמשך נשפך דא זאת, למרות
 התנג■ יש הפלסטיני כעם דם. רב

 אולי למילהמת־אחים, עמוקה דות
ה של ׳הטראומה מן כתוצאה

 של (״המאורעות״) הערבי מרד
המופתי, שליחי כאשר

 טכח ערכו אל־חופייני, אמין חג׳
 ראשי התגאו כה - עד ביריביו.

 חילוקי■ כל שלמרות בכך ף אש״
ה אירגוני-הפידאיון בין הריעות
 הבסיסית האחדות נשמרה שונים,

שפיבת־דמים.* ונמנעה ״ף אש של
 :השאר בין בודדות. תקריות מילבד •

 של לוחמיו בין בירדן שהתנהל קרב־דמים
 בראש אז שעמד סארטאווי, עיסאס ד״ר

 של אנשיו ובין עצמאי, אירגון־פידאיון
 סאר־ של מיפקדתו את שתקפו חבש, ג׳ורג׳
 צולבת. באש ונהרגו בפח נלכדו טאווי,

 של ביוזימת־השלוס אז תמך סארטאווי
 בראש עמד וחבש עבד־אל־נאצר, גמאל

כוחות־היסירוב.

העי זו. אילמת הסכמה הופרה עכשיו
 הנהגת על מילחמת־רצח הכריזו ראקים
אש״ף.

נגדית והתקפה התקנה
 למיש־ אבו־נידאל אנשי פרצו ינואר 1ף

 סעיד בלונדון, אש״ף נציג של רדו ■
 קרוב. מטווח קר בדם ורצחיוהו חטאמי,

 בכוויית, אש״ף נציג את רצחו מכן לאחר
 פלישת אחרי במארסראפרקל, יאסין. עלי

 לשם, כוודאו״ם ושיגור לדדום־לבנין צח״׳ל
 מפיקודיו אחד כי עיריאפאת ייאסר גילה

 יאת לשיטתו הכנים בדרוםרלבנון המרדניים
 אבו־דאוד, האיש, אבו-ינ״דאל. של סוכניזו
העיראקיים. הסוכנים עשרות עם יחיד נעצר

 עריאפאת ׳אופייני. היה זיו לתקרית הרקיע
 האדם. כוחות מפקד עם הסכם על חתם

 מילחמת בעיקביות כי לו, חשוב היה החמר
ב עראפאת זיכה חסרת־יהתבוגה הליטאני

 עם נפגש לוחם, כיבצד בינלאומית הכירה
 ה־ האירגזן של הגנרל יועם האדם מזכיר

 לשביתת־ הסכים אלה תמורת בינלאומי.
 היה אש״ף. ונוחיות האדם בוזזות בין נשק

 הזה החדיש המעמד על לשמור לו י תשוב
 את בקפדנות ולקיים ולאש״ף, לו שהוענק

התחיופויויתוו. כל
 כדי שוגרו העיראקיים הסוכנים

ו האו״ם, בוהות עד באש לפתרה
 תחת ולחתור השקט את להפר בכר

אש״ף. הנהגת שד מעמדה
 אבדינידאל של אנשיו רצחו כן לפני יעוד

בקפ סבאיעי ייוסף המצרי העיתונאי אית
מצ ביין הקרע להרחבת גרמיו ובכך ריסין,

הפלסטיני. המחנה ובין ריים
הנ החליטה מעשי־הרצח נמשכו כאשר

 טרור־נגדי, של במערכה לפתוח אש״ף הגת
 פצצה הונחה העיראקים. את להרתיע כדי

שני בלונדון, עיראק שגריר של במכוניתו
 עיבאס חמד משם פלסטיני לוחם בנס. ריק צל

 של כאחיו עצמו את המציג חמאמי, חסן
 העיראקית לשגרירות פרץ חימאמי, סעיד

השג הותקפה עת באותה כיקמעט בפאריס.
 על בתנומה בפאקיסתיאן. העיראקית רירות

 ף אש״ מישירד את עיראק שליחי תקפו כך
 אש״ף. אנשי ׳שלושה יבו והרגו בפאקיסתאן,

 אף היתה קליק שיל מ״שירדו על ההתקפה
זו. ממערכה חלק הייא

ידע לא קלס
 שדווקא בכך טראגית אירוניה משום ש ין•

ש זו, ממערכה נהרג קליק עדאלידין
חטאימי. סיעיד של בהריגתו החלה

 ומשרתיהם !העיראקיים החליטו ׳מאשר
 באדם לפגוע רציו הם חמאמי, את לרצוח
 הפלסטיני־ייש־ חשלום רעיון סימל שהפך
 מגעים שינים במשך שניהל איש ראלי,

 הערבי כאביו ׳בפומבי שהופיע אייתי, רצופים
ישראל. לצד הפלסטינית המדינה רעיון שיל

 הוא שני. חימאמי הי,ה לא קלק
מאד. ממנו שונה היה

קלק מרוצחי אחד את כופתים ערביים אנשי-ביטחון
המטרה בשם רצח

 היש־ הפלסטיניים הדיפלומטים שני ׳אמנם,
 הצעירים הפלסטינים — דור לאותו יתייפו

 במילחמת ישראל משטח גורשו או שיברחו
 ביפו נולד חמאמי ילדים. בעודם תש״ת,

 בחיפה. כן לפני שנתיים נולד קלק ,1940ב־
 העמדות רוב את כיום המאייש חדור זהו

באש״ף. הבכירות
 שהטיל עראפאית, של מקורבו הייה חימיאמי

 קיום של המשימה את מסויים בשלב עליו
 הוא אף נחשיב קלק ישראלים. עם המגעים
אש״ף. מנהיג אל כמקורב
 הבדל היה והלאה מכאן אך

 לא קלק השניים. דרבי כין תהומי
 הפלסטיני הקו כנציג מעודם נחשב

מקו הייה בפאריס להיפך, המיתון.
 אד יותר נוטה הוא כי הדיעה בלת

 נשאר בי אף חזית־הסירוב, עמדות
 מילא הויא אש״ף. להנהגת נאמן

 פארוק שדד, הבוס הוראות את
 לחבל בדי הכד את שעשה קדומי,
.0בל_דלס8במגעי

 המגיעים ,1976 כמחצית נפתחו, מאשר ׳
 אש״ף, נציגי בין הסודיים) (אד הרשמיים
 צברי סארטאווי, עיסיאם ד״ר בהנהגת

 הישראלית המועצה ובין ואחרים, ג׳ריים
 הכל נעשה ישראלי־פלסטיני, שלום למען

בעניין. קליק את לשתף שלא כדי
 קלק, מעיני הוסתרו הפגישות

קיומן. עצם עד ידע לא הוא

הוישגית ההנהגה נציג
 עוי- ישראלים מקורות הדליפו איטר ך*

העיתונ מיהרו הפגישות, דבר את נים
 של הרשמי הנציג קלק, אל הצרפתיים אים

 קלק זה. בעניין ושאלוהו בעיר, אש״ף
 של מוסמך ■ נציג ״שיום כי רשמית הודיע
 מולא בכך ישראלים״. עם נפגש לא איש״ף

 הוא יאף שהתנגד קדומי, שיל שילקהותו את
אלה. לפגישות

 קייס ליא זו, מעמדתו בתוצאה
 קלק. עם מגעים ישראלי שליח שום
 הפגישות למעגל מחוץ היה הוא

והמגעים.
 העיראקית. הזרוע בו פגעה זאת ׳בכל

 ׳שוחרת־ כאישיות שבלט מפני נהרג לא הוא
 ה־ ׳ההנהגה נציג שהיה מפני אלא שלום,

אש״ף. של רשמיית
 האחרון, ׳בזמן קליק, ייצג זה ובתפקידו

מדינה להקים מוכן שאש״ף :הרשמי הקו את

 שיפונה הארץ של שטח ״בכל פלסטינית
 והרצועה). הגדה (יקרי: ישראל״ על־יידי

בטל תכופות ׳בהופעות זה קו ייצג הוא
ומונטה־קארלו. צרפת של וברדיו וויזיה

כתו כעד שהיה מפגי נהרג הוא
 ה* להתנקשות. חשוף קיבועה, בת

 המדע- רשימת בראש העומד איש
 פאר• עייסאם ד״ר מדים־להירצח,

 כתובת לו אין כי נלכד, לא טאווי,
כזאת. קבועה

חסרנית אדסדיגה פרשת
 ה־ ברחבי חמיליתטה סוערת זיו שעה ף*
 הישראלית המובלעת משטח עולם. *■י

ב להבחין השבוע היה ניתן בדרום־׳לבנון
 כוחות בין ותותחים מיקיליעים אש חילופי
 ובעלי־ אבו-ינידאל של אנשיו ובין אש״ף

 לשפוך שלא הפלסטינית, ההחלטה בריתם.
מתה. רעהו, דם את איש

 לרצוח נסיו גם נעשה אחת, ידיעה !ליפי
 בין בדרכו היה באשר עצמו, עראפאת את

וביירות. דמשק
 לדעת טיוב. סימן דווקא בכך הרואים קש

 את למלא עראפאת ייאסר יוכל ליא ריבים,
 שלו הרקאליסיטי חיקו את ולכפות תפקידו

 את לחסל מפלי סולו, ׳הפלסטיני המחנה על
 בךגורי־ון דויד שיעשה כיפי ״הפורשים״,

 ברנאדוט. רצח ובפרשת אלטלנה בפרשת
 החית־ תתחולל מיתי ריק הייתה השאלה
הבלתי־נימיגעת. ניגשות

 ביוזמת לא פרצה, היא עתה
אוי ביוזמת דווקא אלא עראפאת

ביו.
 מונחים המגואלת-יבידם המאזניים כף יעל
עקרוניות: שיני

 העם שד העצמאות עיקרון •
ה מוסדותיו באמצעות הפלסטיני,

 הפלסטיניים הגופים בנגר לאומיים,
 ערביות מדינות בשליחות הפועלים
אחרות.

ל החותר עראפאת, שד ׳הקו •
ו בגדה פלסטינית מדינה הקמת

 תוך (וכמובן ישראל לצר ברצועה,
השו התיזה בנגד עימה), הסכם

והסדר. פשרה כד ללת
 רב דם יישפך עוד הסייטגים, כל לפי

זה. מכירי׳ע במאבק

■אבנרי אורי ;
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