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 בעיות
 ולבטים

וזמין בחיי
מאת

 זידמן מרדכי ר״ד
רשפים הוצאת

ת — א ר ק פז ל ת
)33 מעמוד (המשך

 הנחית המחנות, משני הקיצוניים
 המועצה מאמצי על מוחצת מכה

מע תרם רבים, לדעת הישראלית.
 לאי־הצלחתו רבה תרומה זה שה
 לכנסת בבחירות של״י מחנה של

הנוכחית.
 סאר־ נפגש 1980 בדצמבר 31ב־

 הוא ישראלית. מישלחת עם טאווי
 הישראלית המועצה כוונת על שמע
 לקיים ישראלי־פלסטיני שלום למען

 שנים חמש במלאת בירושלים, כנס
 וחיבר ישב במקום בו לפעולתה.
 הודעת־ברכה, באנגלית. בכתב־ידו.

 (ראה פלד מתי בידי אותה ומסר
מיסגרת).

 הודעה זוהי רגילה. ברכה זו אין
 עליונה. חשיבות בעלת מדינית

 שנאמרו הדברים על חוזרת היא
 לפני ימים 12 ערפאת יאסר על־ידי

 המגעים על הלבנוני, בשבועון כן,
של״י. עם

 סארטאווי הוסיף כסופה
 חסר־תקדים שהוא פסוק,

״מוק החד־משמעי: כסגינוגו
 שסבורים מכפי יותר דם

ה וישרור יקום אויבינו,
הפלסטי המדינה כין שלום

 מדינת־ישדאל וכין נית
ועמיהן.

ש הישראליים, לשוחרי־השלום
בהו כי על שנים במשך התלוננו

 לשלום הנכונות על אש״ף דעות
 מדינת־ שם של מפורש איזכור אין

מוחצת. תשובה בכך ניתנה ישראל,
 שאמצעי־התיקשורת זו, הודעה

 כליל, ממנה התעלמו הישראליים
 פרי־ של כראשיתה בעולם הובנה

 הפיצו סוכנויות־הידיעות צת־דרו.
בעולם. אותה
 הפעם שגם מישהו חשש אם
 ארבע לפני כמו הכחשה, תבוא
 באה במקומה טעה. — שנים

ה מטעם מביירות, הודעת־עידוד
 שהוא האירגון, של הרשמי דובר

 ערפאת של האישי הדובר גם
מיסגרת). (ראה

כחתי הפומבית, ההודעה
 האיש של האישית מתו

 כיועצו כגלוי עתה המוגדר
 ערפאת, של הקרוב המדיני
 כאישור היום למחרת לוותה
 מים אכן, מכיירות. רשמי
ההו מאז כירדן עכרו רכים
 ארבע מלפני האומללה דעה

שנים.
 דגלים שני

בירושלים
 אשר מעשה התהליך את ירז ל
בכנס הנוכחים את חישמל י

 הכנס אותו — הישראלית המועצה
סארטאווי. של הברכה נקראה שבו

המו שקלה רב זמן מזה
 סמל של אימוצו את עצה

 רעיונה את שיביע רישמי,
 זהו חד-משמעית. כפשטות

 שלו- דגלים שני של סמל
 והדגל הישראלי הדגל :כים

הפלסטיני.
ה את הגדירה ישראל ממשלת

 מאז (הקיים הפלסטיני הלאומי דגל
 של כ״דגל )20וד שנות ראשית

 בישראל הנפתו את ואסרה אש״ף״,
 כי בטענה הכבושים, ובשטחים

 ישראל השמדת את זומם אש״ף
 להשמדה. קריאה היא דיגלו והצגת

 דיגלי את המשלב המועצה, סמל
 המגמה את מסמל ביחד. העמים שני

 מדינת־ של דו־הקיום :ההפוכה
ל הפלסטיני העם ומדינת ישראל
צידה.

!■■■ל פ חן מ ר 1ל ט
 מצוייר דגם פלד מתי הציג בכנס

 את מייד ריתק הוא הסמל• של
 סוכנו- של בדיווח הוזכר הדמיון,

 תוך זכה המעשה יות־הידיעות.
 מטעם בהודעודברכה שעות כמה

 ובהודעת- בביירות, אש״ף דובר
 מצד בלתי־צפוייה, שניה, ברכה

 נזיס־ (ראה הירדני שר״ההסברה
 דבקותו את בכך שהדגיש גרת),

ההגדרה ברעיון חוסיין המלך של

^ יח * ף י י ש א ב
מוח בניגוד הפלסטינית, העצמית

 על המערך של לדיבורי־הסרק לט
הירדנית״. ״האופציה
 כימעט אש״ף יצא הימים באותם

 של מעמדו את לרומם כדי מגידרו
 פירסמו שבועיים תוך סארטאווי.

 ידיעות, כמה סוכנויות־הידיעות
 סארטאווי. של שמו הובלט שבהן

 סוכנות־ מסרה בינואר, 6ב־ כך,
ה כי מביירות הצרפתית הידיעות

 מישל הצרפתי, הסוציאליסטי מנהיג
 של בנמל־התעופה נתקבל רוקאר,
 לפני סארטאווי, על־ידי ביירות

 משם ערפאת. על־ידי שנתקבל
 לישראל בדרכו רוקאר המשיך
 שימעון עם השאר, בין ונפגש,

(מז וייצמן. ועזר פלד מתי פרס,
 את מנעה מיפלגת־העבודה כירות

 שהיתר, אבנרי, אורי של פגישתו
 המנהיג בקשת לפי להיערך צריבה

הצרפתי.)
 סוכנויות־ פירסמו בינואר 11ב־

 גילוי־ על מביירות ידיעה הידיעות
 על סארטאווי, שם שפירסם דעת

 לשלום האירופית הקהילה. יוזמת
 כ״יועצי הוגדר בידיעה במרחב.
ערפאת״. של האישי

 אל־נהאר הביירותיים העיתונים
 (״השגריר״) ואל־ספיר (״היום״)

 אשר את רבה בהבלטה פירסמו
 הישראלית המועצה בכנס התרחש

 של נאומיהם ציטוט תוך בירושלים,
 פירסמו הם אבנרי. ואורי פלד מתי

 למחרת דובר־אש״ף. תגובת את גם
קיצו אירגונים שני פירסמו היום
 סארטאווי, על חריפה התקפה ניים

 הם שלו. מיכתב״הברכה ביגלל
 ולסלקו חקירה נגדו לערוך תבעו

הלאומית. המועצה מן
 סארטאווי שתק לא שהפעם אלא

 בהתקפה השיב הוא התנצל. ולא
 שהוא קבע שבה ונמרצת, חריפה

 המועצה החלטות על־סמך פועל
שב והרעיף הפלסטינית הלאומית

הישראליים. אנשי־השלום על חים
 זו, תשוכה של סיגנונה
 סיירות, בעיתוני שפורסמה

ה המצב על הוא אף מעיד
״ף. כאש שנוצר חדש

הפתעות
§ בליד 1|

*  צעדים של משמעותם ה ן
י  המכריע שברובם — אלה ■

 הישראלי, הציבור מעיני הועלמו
 שנראה מוזר, השתקה קשר על־ידי

1 במאורגן

 ובמועצה בשל״י הרשמית ההכרה
 ישראלי־ שלום למען הישראלית

מוצ ציוניים גופים שהם פלסטיני,
 לכל ברור איתות מהווה הרים,

 נכונות על הישראליים הכוחות
הידברות. לפתיחת אש״ף

 דו■ של המפורש האיזכור
 מדינת־פלסטין כין הקיום

 מדינת-ישראל וכין שתקום
 כרו■ מדינית מיסנרת יוצרת

 זו נוסחה זו. להידברות רה
״האמ את למעשה, מכטלת,

הפלסטינית״. נה
 ערפאת של האישית התערבותו

מע סארטאווי של מעמדו והבלטת
ה במישור ההידברות את מידים
ביותר. גבוה

 ההתחלה. רק זוהי כי נראה
אמ ממשלה של לתפקיד כניסתה
 מדובריה שכמה חדשה, ריקאית

 מתהליך הסתייגו כבר החשובים
 האופציה את והזכירו קמם־דייוויד
בינ מציאות יוצרת הפלסטינית,

חדשה. לאומית
הי היא באש״ף התזוזה

 חדש, מצב לקראת ערכות
 כמהלך להתפתח העשוי

דינאמי יצירת : 1981 שנת
 פיתרון לקראת חדשה קה

 בהשראת ישדאלי־פלסטיני,
 תוך וסעודיה, ארצות-הכרית

מתאימה. כצורה ירדן שיתוף
 בחודשים ייתכנו זה רקע על

רבות. הפתעות הקרובים
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