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)76 מעמוד (המשך  נשק סיפקה זו שיקרית הודעה
׳ההידב למתנגדי יסולא־כפז שלא
 תרומה תרמה אש״ף, עם רות

 סח־ של הסיכויים להריסת חשוכה
 שד בבחירות הישראלי נה־השלום

 הליכוד לעליית גם ובעקיפין ±97 /
לשידטון.

 — רבים פלסטיניים מנהיגים אישרו מאז
 בהזדמנויות עצמו, ערפאת יאסר ובראשם

 אישי בין המגעים קיום את — אחדות
 מוסמכים נציגים ובין הישראלית המועצה

בהקד הוזכרו אף אלה מגעים אש״ף. של
 חלף), (צלאח אבו־אייאד של לסיפרו מה

 לא איש״ף. של החשאיים השרויתים ראש
אז שיקר שקדומי איש בלב ספק נותר

 אירעה ±981 ראשית מאז אולם
הצה הפוכה. התפתחות כאש״ף

הבו הביטוי רק היתה קדומי רת
פנה. המי שד כיותר טה

 עתה מקובל זה קיצוני קו כי — מה
ברית־המועצות. על גם

י קרה מה
כלבנון. שקרה מה קרה

 מנחם של הגדולה המיתקפה פתיחת עם
ש בלבנון, הנוצריות והפאלאנגיות בגין

 הסוריים המסוקים בהפלת לשיאיה הגיעה
 ברור היה בביקעת־הלבניון, הטילים ופרשת
 הסתמנה בסבנתיחיים. נתון שהוא לאש״ף

 ויכבוש ללבנון יפלוש שצה״ל האפשרות
 מעין כיום המהווה הדרומי, האיזור כל את

איש״ף; שילטון תחת פלסטינית מדינונת
 תלוי אש״ף את הפך זה מצב
הסורי. הצבא כהגנת

 את שתירגמו דברים, קרו הזמן באותו
ה לשפת אל־קדומי פארוק של דיבוריו
מעשים.

הקר קצה את רק ראה הרחב הציבור
 טרוריסטים שני נתפסו באוסטריה חון.

 ושנשאו מדמשק בטיסה שבאו פלסטיניים.
 וחומרי־נפץ. נשק ישל שלם מחסן עימם

 שבא בווינה, אש״ף של הרישמי הנציג
 התבקש וינה, של בנמל־התעופה לקבלם
 אנושות נפצע בוורשה הביתה. לחזור
 שהואשם אבו־דאוד, אחר, פלסטיני מנהיג

 כמי הישראליים השרותים על־ידי בשעתו
הישרא־ הספורטאים חטיפת את שאירגן

 אבו- של שליחיו שהם הודו בחקירה
 לבצע באו שהם חשדו האוסטרים נידאל.

 אל- אנוור ובנשיא בקרייסקי התנקשות
 לערוך השניים שעמדו בפגישה סאדאת,

מוושינג המצרי הנשיא ישל שובו עם
 מצויים כי כשנודע בוטלה, הפגישה טון.

 אבו־נידאל, מאנשי שיבעה עוד באוסטריה
 המישטרה מעיני שנעלמו חמישה מהם

האוסטרית.
 בנמל- כי העובדה היתה מכל חמורה
 הטרוריסטים לשני המתין בווינה התעופה

 ע׳אזי בעיר, אש״ף של הרישמי הנציג
 למוסדות רשמית מואמן זה איש חוסיין.

 וכ־0 (כגון בווינה הממוקמים הבינלאומיים
 לממשלת ולא הבינלאומית), נות-הגרעין

נציג גם מהווה הוא למעשה אך אוסטריה.

ש״ף נציג שיתף סורי סובן היה א ה ו ל עו ם ע□ ב חי צ רו ה
או ב ל ש ב ח ו ל י ג ש הי ל ב ת ש א פ ר ה ע פ ו ר י א ב

נעשה. הנזק אך בהודעתו.
ב שתמכו קדומי, של מאנשיו אחד

 ה־ הנציג היה להפיצו, ושדאגו זה שקר
 קלק, עז־אל־דין בפאריס, אש״ף של רישמי

 לו: עזר לא הדבר במגעים. שותף שלא
 את גם שרצחו הקיצוניים, בידי נהרג הוא

 שהיה חמאמי, סעיד בלונדון, אש״ף שליח
במגעים. שפתח הראשון
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באחים שלהבת
 עכשיו קאדומי עשה כן, אס רוע, ףי
 היה יכול מדוע שעשה? מה שוב ■י

לא מדוע זאת? לעשות לעצמו להרשות

העצמ האינטרס את לשעבד צורך היה
 עם השלום לעבר המוביל אש״ף, של אי

 שונה שהוא הסורי, לאינטרס ישראל,
 הסובייטי, לאינטרס גם ובעקיפין לגמרי,
 תפקיד אין שבו תהליך־שלום כל השולל
לברית־המועצות. מרכזי

 והיו ערפאת, את אוהבים אינם הסורים
 גם משלהם. באיש להחליפו מזמן רוצים

 איש הסתם, מן מעדיפים, היו הסובייטים
ה הימני, ערפאת של במקומו שמאלי

הסעודים. על־ידי נתמך
 ערפאת נסוג זה רב־גווני איום מול

 טיש־ הסורים, עם התפשר הוא בזהירות.
 לעריכת הסכים המתונות, העמדות את טש

ב־ הפלסטינית הלאומית המועצה מושב

ממלכתי כמכס כופיה) (חובש ערפאת
לבנין אנדרטה

 מי בשם היום? למחרת נענש או הודח
דיבר?
 לפריצת- קרוב אש״ף היה 1980 בסוף

 הכריז עצמו ערפאת יאסר היסטורית. דרך
ביט בישראל. של״י מחנה עם מגעיו על
 סרטאווי של מאמריו את פירסם פת״ח און

 שמו פלסטיניים מנהיגים עצומה. בהבלטה
ישרא כוחות עם המגעים על הדגש את

ער מנהיגים כציוניים. לכל הידועים ליים
 משוכנעים. היו הראשונה מהשורה ביים
 שאש״ף פרטיות, בשיחות זאת אמרו ואף

 מרשימים, פומביים מעשים לביצוע קרוב
 עם השלום לקראת פריצת־דרך שיהוו

ישראל.

 החלטה קבלת עם שם והשלים דמשק,
 ציוניים כוחות־שלום עם המגעים בגנות

בישראל.
ה שגוברת שכבד שוב הוכח

 מתחזקות כן ״ף, אש של עצמאות
 ״ת שאש וככל המתונות. עמדותיה

הער המישטרים לזרועות ;דחן?
עמ מתקשות בן האחרים, כיים

דותיו.

 תמך אש״ף רבים. סימנים לכך היו
 הערבית ועידת־הפיסגה של בהחלטותיה

 את שגינתה ,1978 בנובמבר בבגדאד,
 בתוכנית־שלום, שתמכה אך קמפ-דייוויד,

ה שפורסמה הסעודית התוכנית ברוח
 ה־ בהצהרתו תמיכה הביע אש״ף שבוע.

 אותת האירגון ברדנייב. ישל חד־משמעית
אי ליוזמה סיכוי שיש אירופה למנהיגי

 ההגדרה בזכות בדזמנית שתדגול רופית׳
 יש)־־ של ובזכותה הפלסטינים של העצמית

ולשלום. לקיום אל
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אוטו שיתוף־פעולה שיש שוב גם הוכח
בישר והניצים באש״ף הניצים בין מאטי

ה את חיזקה בגין של המ״תקפה אל.
הקיצו שמעשי כשם באש״ף, קיצוניים

בגין. את חיזקו באש״ף ניים

אס־נידאל בשם אום
ה מצב ף*  כל עוד אל-קדומי ראה לא ז
 הראיון פיו. על מחסום לשים צורך ״
 בלי כימעט היה, הגרמנית לכתבת שלו

 ועל ערפאת על פרועה התקפה הסוואה,
 לטובת — עימו המזוהות העמדות כל

 נראה סוריה. על המקובל הקיצוני הקו
םמך על ברור ולא — סבור קדומי כי

 המעשים בצל מינכן. באולימפיאדת ליים
אבו־נידאל. אחד נחשד האלה

ו אדה מאורעות כין הקשר מה
קדו ודיכרי בלבנון האירועים כין
ץ מי

ב ששימש עורך־דין, הוא אבו־נידאל
ש בימים בבגדאד. פת״ח כנציג שעתו

 י קיצונית, מגמה בעלת עיראק היתה בהם
ב לבגוד אבו-נידאל את שיכנעה היא

 המתודיחסית, הקו בעלת פת״ח, הנהגת
 כוחות־ עם הראשונים במגעיה אז שפתחה

 בימים היה (זה בישראל ציוניים שלום
 בין הראשוני החשאי המגע נוצר שבהם
 במגע ראו הפלסטינים וביני. חמאמי סעיד

 ליצחק ערפאת של מסר להעברת חוט זה
דאש־המממשלה.) אז רבין,

 אבו־נידאל את הדיחה פת״ח הנהגת
 ניתן היה לא פסק־הדין למוות. אותו ודנה

 של שליחיו רצחו זאת לעומת לביצוע.
ב החשופים פת׳׳ח אנשי את אבו־נידאל

 את וביניהם כמתונים, שנחשבו עולם,
ב קלק ועז־אל-דין בלונדון חמאמי סעיד

פאריס,
 הערבי. המערך השתנה הזמן במרוצת

 באיראן, המילחמה את שתיכננה עיראק,
 בהנהגת המתון, הערבי הגוש אל התקרבה
 2ב־ בבגדאד, בוועידת־הפיסגה סעודיה.

 ׳של מתון מערך נוצר ,1978 בנובמבר
ואש״ף. ירדן עיראק, סעודיה,

ו מבגדאד הסתלק אכו־נידאל
 העיקרית אויבתה לדמשק, עבר

הנ את לידיה שנטלה בגדאד, של
ית הקיצוני. הערכי המחנה הגת

 מקבל השאפתני שהטרוריסט כן
הלובי. קד׳אפי ממועמר סיוע גם

 אבו־נידאל כי נודע חודשים כמה לפני
 אנשיו באירופה. גדול מסע־טרור מתכנן
 בווינה, יהודי סוציאליסטי מנהיג רצחו

 שהיה (הכוזבת) ההנחה על־סמך כנראה
 הפלסטיניים־הישראליים. במגעים מעורב

 קריי־ ברונו את לרצוח בגלוי איימו ד,ם
ב ערפאת של העיקרי בעל־בריתו סקי,

 בין בתיווך חשוב תפקיד שמילא אירופה,
 תפקיד למלא והמבקש ומצריים, ישראל

 בראש ואש״ף. ישראל בין בתיווך דומה
 עיצאם עומד המייועדים־לרצח רשימת'

 אחר פלסטיני מכל יותר ■שנחשף סרטאווי,
 סר־ ישראליים. כוחות-שלום עם במגעיו

 באירגון חשוב תפקיד מילא גם טאווי
קרייסקי־ערפאת. פגישת

 והקורבנות־המייועדים סרטאווי קרייסקי,
 משום־כך אמצעי־זהיתת. נקטו האחרים

ב אש״ף נציג את אבו־נידאל אנשי רצחו
 במגעים. קשור כלל היה שלא בריסל,

ישרא עם פעולה זה איש שיתף בסך־הכל
 את השוללים דייוויס, אורי של מסוגו לים

 אנשי־ עם והמזדהים ישראל, קיום עצם
באש״ף. ביותר הקיצוניים הסירוב

 אכו־נידאל היה יכול כמילחמתו
המוע של ההחלטה על להסתמך

 שגינתה כדמשק, הפלסטינית צה
ה כוחות־השלום עם המגעים את

 דמו את הפכה היא ישראליים.
 ער- של גם ולמעשה סרטאווי, של

 של דיבוריו הפקר. וקרייסקי, פאת
נוסף. הכשר לכך נתנו קדומי

ביינה נשק
ד  הימים של הדרמתיים מאורעות ז

למער ■הגיוני המשך היוו האחרונים י י
כה.

 את אסרה האוסטרית הביטחון מישטרת
מבגדאד. במטוס שבאו ■נושאי־הנשק שני

לאח מטשלת־אוסטריה. כלפי דיפלומאטי
 של בפרבר מפוארת וילה רכש רונה
 אש״ף של כשגרירות לשמש שנועדה וינה,

אוסטריה. בבירת
 שהיא צורה בכל מעורב היה לא חוסיין
 סרטאווי ערפאת, קרייסקי, בין במגעים
 עצמו את שהציג אף ישראליים. ואישים

 אל- באירגון כחבר ידוע היה מתון, כאיש
לסורים. הכפוף צאעיקה,

מו ■הטרוריסטים כפרשת חלקו
 שיתוף־פעולה שיש בן, על כיח,
ו ת־סוריה, וממשל אכו־נידאל כין

 הכוס שהוא קדומי, עם גם אולי
המדי כמחלקה חוסיין של הישיר

״ף. אש של נית
 הפרשה עשתה האוסטרית דעת־הקהל על
 ברחוב האוסטרים אין ומרגיז. עגום רושם

 שונים, פלסטיניים גופים בין מבחינים
 ל- אש״ף גומל כאילו להם נראה כן ועל

 גם טובה. תחת רעה ■ולאוסטריה קרייסקי
 זיו, פרשה גרמה ארצות־איתפה בשאר

 כי להרגשה קדומי, של הראיון עם יחד
האירופית. ביוזמת־השלום טעם כעת אין

 כאש״ף, אגשי־הסירוב השיגו כך
 את הסובייטים גם ואולי הסורים

 אש״ף כין הגשרים :ביקשו אשר
 לפני עוד התמוטטו המערב וכין

שהושלמו.

וחתן מקבר בגין
ו העיקר' פעמיץ די נ כמוכז. זמז. ב

ח • י דו ריו מו ר בגין. מנחם
 לחיזוק. עצומה דחיפה בלבנון נתן הוא

 אל- אנוור אש״ף. של הבינלאומי המעמד
 באמריקה להטיף כדי זאת ניצל סאדאת
 פיר־ פאהד הסעודי הנסיך באיש״ף. להכרה

 לקרב כדי מרשימה, תוכנית־שלום סם
 וגם האמריקאית, בדעת־הקהל זה. יעד

 ברורים סימנים נראו שם, הממשלה בחוגי
זה. בכיוון עמוק אך איטי לשינוי
 ושות׳ אבו-נידאל קדומי, באים והנה
 לאל, זה הישג לשים כדי הכל את ועושים
 ולהנחית שצמחו השתילים את לשרש

הפלסטיניים. ההישגים על מכת־מוות
המרחב, מטורף מטורף, מטורף,

 זו השתלשלות של נכונה הערכה אולם
 קצרי־טווח תהליכים בין להבחין צריכה

 באש״ף, הטאקטי המיפנה וארוכי־טווח.
 של מעשיו ערפאת, של מעמדו החלשת

 דיברי- הקיקיונית, וקבוצתו אברנידאל
הת הן אלה כל — קדומי של ההבל

 יקבעו הסופי בחשבון קצרי־טווח. פתחויות
מובי והם עמוקים, יותר הרבה תהליכים

 של הקמתה לקראת עיקבי׳ת באיטיות לים
ישר בהסכמת אולי — ■פלסטינית מדינה

חמתה. ועל אפה על אולי אל׳
סבי יותר כיום נראית השניה האפשרות

רה.
 של תוכנית־השלום על אש״ף תגובת

 ב־ המתונים הכוחות כי הוכיחה סעודיה
 אבו- מובסים• מלהיות רחוקים אש״ף

 של מקורבו בפת״ח, 2 מס׳ האיש ג׳יהאד
 ה- של הצבאיות הפעולות וראש ערפאת
 בזכות מפורשת הודעה מסר אירגון,

 הקיימת, ההנהגה כי מוכיח הדבר התוכנית.
לח ממשיכה הסעודי הסיוע על הנשענת

ש הטכסיסים למרות התנועה, על לוש
 הפסקודהאש סוריה. את לפייס נועדו
ההנהגה. את הסתם מן חיזקה

מנ של פעולתו עולה זו מבחינה
 על הפלסטינים לטובת בגין חם

 ממי לטובת אל־קדומי של פעולתו
שלת־ישראל.


