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כ פלסטיני בל של בתודעתו שם
הוא. אשר

מ אחד בין ויכוח השבוע נערך אילו
 אחד ובין באש״ף מחנה־הישליום ראשי

 איש־ היה יכול בו, מחנזדהסירוב מראשי
אלה: דברים יריבו בפני להטיח הסירוב

ולת אחת מפריכים האחרונים ״הימים
שלכם. הטענות את מיד

 ליצור כדי שנים במשך פעלתם ״הנה
ל ולהגיע ישראל ובין בינינו דו־׳שיח
 לשלום שיביא הדדית, הכרה של תהליך

 יצא מה פלסטינית. מדינה ובין ישראל בין
במילי אף ישראל את הזזתם האם מזה?
? להיפך או זה, יעד לקראת אחד מטר

ו סרטאווי עיצאם באמצעות ״ניהלתם,
 מחנה־השלום עם רצוף דו־שיח אחרים,

 מחנה האם ? השגתם מה הציוני. הישראלי
 ? הממשלה על והשפיע בישראל גדל זר.

 מהנה הוכה האחרונות :בבחירות להיפך!
 אין הקומוניסטים, מילבד ירך, על שוק זה

 הדוגל אחד נציג אף הישראלי בפרלמנט
ואש״ף. ישראל בין הדדית בהכרה

כ אנשי־השלום כל — ״כקיצור
 כמאמץ אחד דכר השיגו לי? ״ה אש
ויותר. שנים שמונה של

השגנו! מה תראו — אנחנו ״ואילו
 קאטיושות, 'כמה ״באמצעות

 עד פצצות עשרות כמה ירו אשר
 והקיבוצים נהריה קריית־שמונה,

 ככיר, מדיני יתרון השגנו כסכיכה,
מה כרחו הציונים שהמוני רק לא

אל־קדומי ראש־מחלקה
מדחיס מסר

 שארצות־ אלא האלה, מקומות
 ישראל על לכבות נאלצה הכרית

 מעמד לנו המעניקה שכיתת־נשק
לגמרי. חדש דצכאי מדיני

 במילחמה אבל אבידות. ספגנו ״נכון.
 ובהשוואה מאבידות. להימנע אי-אפשר

וכאפס. כאין הן האבידות להישג,
 דרד־השלום חכיבי, יא ״תודה,

כ רק לשום־מקום. מובילה אינה
 להשיג אפשר מילחמה של דרך

 רק מכינים הישראלים כי משהו.
 כדם :הכוח שבת — אחת שפה
פלס ואש כדם נפדה, פלסטין ואש
תקום:׳׳ טין

 על להשיב באש״ף איש־הישלום יוכל מה
 הטענה הדברים, פני על אלה? דברים
 מיליוני ׳וחצי שלושה יותר: חשוב נכונה.

ו בדמשק ובכוויית, בביירות פלסטינים,
כך. הדברים את רואים בשכם,

עי העניקה השתלשלות־הדכרים
כ הקיצוניים לכוחות עצום דוד
 עד נוספת מכה והנחיתה ״ף, אש

המתונים. הכוחות

׳11181 עוד רינצצה
 הפצצה את להביו יש זה רקע ל

 באמצעות אל-קדומי פארוק שהטיל ?
(״כוכב״). ש,סרן הגרמני בשבועון ראיון

 ויבקה החליטה כאשר החלה זו פרשה
ב הגרמני השבועון כתבי ראש בדונם,
 פלסטיני מנהיג עם לשוחח שכדאי מרחב,

גרמ ברונם, בלבנון. המאורעות על בכיר
 ■מתמסרת מהאמבורג, תמירה בלונדית ניה

—הישראלי הסיכסוך לענייני לאחרונה

בירוש הצרפתית בגיבעה גרה היא ערבי.
שמ כאשר ארצות־המרתב. בין ונעה לים,
ב אש״ף את לייצג עומד קדומי כי עה

 בתוניס, הערביים שרי־החוץ של וועידה
האיש. את לראיין כדי לשם נסעה

מדהים. היה קדומי שד המסר
בניסו התבטא לא אש״ף של שר־החוץ

 כי קבע, הוא ודייפלומטיים. חמקניים חים
 המדינה עם שלום לעולם יכרות לא אש״ף

 פלסטינית מדינה הקמת גם וכי הציונית,
המילחמה. את תסיים לא וברצועה בגדה

פלסטי מדינה תקום אשר עד תימשך זו
 הדו־שיח את גינה הוא כולה. בארץ נית

 ערפאת יאסר של שליחיו בין שהתקיים
 ותקף הישראלי, הציוני מחנה־השלום ובין

סרטאווי. עיצאם את אישית
 היתה שלא האינטליגנטית, הגרמניה

ה הדברים את נכונה שהבינה בטוחה
 כדי ושוב, שוב ושאלה חזרה מפתיעים,

 הוא דבריו. את להבהיר לקדומי לאפשר
יותר. עוד חריפות בנוסחות הגיב
ב לתקוף יצא קדומי ספק: היה לא

 ערפאת. יאסר עם המזוהה הקו את חריפות
 הממושכים במאמצים במתכוון חיבל הוא
ה אירופה אל גישר לבנות אש״ף של

 ברונו כמו אנשים הביך הוא מערבית.
 לשם באש״ף בהכרה הדוגלים קרייסקי,

 השמיט הוא בו. המתונים הכוחות עידוד
 ש־ האירופית, ליוזמה מתחת הקרקע את

 אש״ף של ביותר החשוב ההישג היתזז
 מכריע חיזוק נתן הוא האחרונות. בשנים
ה האמריקאית, בממשלה אנשים לאותם

 והוא אש״ף. עם ושיח שיג לכל מתנגדים
 ראש על נוספת מכה במובן, הנחית,

הישראלי. מהנה־הישלום וכ פקוחות כעיניים כקיצור,
 המחלקה ראש מסר מלאה הכרה

 אדיר נשק אש״ף של המדינית
ול לשכור כדי כגין, מנחם כידי
כ שנכנו הגשרים כד את נתץ

 וכין אש״ף בין האחרונות שנים
 ה־ כעולם אין כי המערבי. העולם
לת המוכן אחד גורם אף מערכי

 של כסיס על אלא כאש׳׳ף מוך
ישראלי־פלסטיני. שלום
ל סתרו קדומי של דבריו כן, על יתר
 ברז׳־ ליאוניד של יוזמתו את גם חלוטין

 עליה בירך עצמו שקדומי הסובייטי, נייב
 הסובייטי המנהיג חודשים. כמה לפני
 ו־ ישראל בהשתתפות שיחות־שלום הציע

 מדינה של להקמתה להגיע כדי אש״ף,
ה כל של הזכות כיבוד ״תוך פלסטינית

ל (במפורש!) ישראל וביכללן מדינות,
ולביטחון.״ שלום

א׳ ד ץ1 לת!ות נ
 כה למעשה קדומי את הכיא ה ףל
ומרחיק־לכת? חמור ■י

מ שברח שכם יליד ),50( אל־קדומי
 ילדים, לשני ואב נשוי ,1948ב־ הארץ

 ב־ הפרו־סובייטי הקו מראשי אחד הוא
 אך קומוניסט, מלהיות רחוק הוא אש״ף.

 יוכל הסובייטים בעזרת רק כי טוען הוא
׳מטרותיו. את להגשים איש״ף

המחתר כשמו (״אבו־לוטף״, אל־קדומי
 בסוף פת״ח, תנועת מייסדי עם נמנה תי)

 לחוג שייך הוא אין אך /50ה־ שנות
 בסיס־ לו אין וגם ערפאת, של מקורביו

 מובהק, סתגלן הוא עצמאי. פוליטי כוח
ה הפוליטית למציאות עצמו את המתאים
להישרד. כדי משתנה הח מסוגו, רכים פלסטינים כמו

 יותר הרכה כי מזמן קדומי ליט
 כנץ פוליטית קאריירה לעשות קל

כיונה. מאשר
 מאוד רעה בעין ראה הוא כן, על יתר

 שפעיל סרטאווי, של פעיליות־השלום את
ה במיסגרת ערפאת, של האישי כשליחו

 המחלקה עקיפת תוך פת״ח, של מנגנון
עומד. הוא שבראשה אש״ף, של המדינית *

 שהיה יכל קאדומי עשה השנים במשך
 בין הישירים במגעים לחבל כדי ביכולתו

 את בכך שראו היו ופלסטינים. ישראלים
מעוניי־ שאינה ברית־המועצות, של ידה
 דרך עוברים שאינה מגעים בשום נת

לשאיפו ביטוי בכך שראו היו מזסקווה.
קדומי. של האישיות תיו

ב באחד ביותר: המפורסמת הפרשיה
 הישראלית המועצה פירסמה 1977 ינואר
 גילוי״דעת. ישראלי־פלסטיני שלום למען

 ו־ פלד מתי (מיל׳) האלוף בידי שנוסח
 הפומבי המיסמך זה היה סרטאווי. עיצאם

הצדדים. שני דעת על שנוסח הראשון
 בביירות אל-קדומי פירסם ביום בו

 שהמיסמך בילבד זה לא זדונית. הכחשה
 נציג ששום גם נאמר אלא הוכחש, עצמו

ישראלים. עם כלל נפגש לא פלסטיני
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שפט ר העליון ו־המי ס ת נ עדו ביד
וקבע: המחוזי השופט ־״ידי עז שנתקבלה

ם ו במק 0 י הדבר ת א ק ו ד לב השופט ד ע

בכלא יום 450
בת ובתו ׳אשתו עם בילה

 הארוכה התקופה במשך בן־שושך. סידו על עברו
 אותו! שעות 48ל־ בילבד אחת חופשה קיבל הזאת

חתונתם ביום תיקי סידו :למטה בתמונה הארבע.

 לעבר במהירות פסע שושן כן־ ידו ^
י בחי 36 מספר הילל שברחוב ביתו ״
 הרגע על חלם חודשים ושלושה שנה פה.

ויחזור שאטה מכלא ישתחרר שבו הזה,

 הארבע, בת ובתו ויקי, אשתו, לזרועות
 שלו והבדידות המשבר רגעי בכל קרן.

 על במחשבה מיפלט למצוא נהג בכלא
ויחזור הבית בפעמון יצלצל שבו הרגע
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