במדינה
העם
רוסים !מודניס
אילו הוזמו ?ד ואזגסה
לישראל. ,היה מוצא כאן
סימגיס מוכרים למרד
גמימסד הרוסי־פולגי.
בפולין מתרחשת מהפכה .האי
' גוד המיקצועי החופשי ,סולידריות,
שנולד יש מאין ,חיסל את כוחה
של הסתדרות־העובדים הכללית,
שהיא חלק מן המישטר הקומו
ניסטי .מכיוון שבמישטר הקומו
ניסטי המדינה היא המעבידה ,הפ
כה הסתדרות־העובדים מכשיר בי
די המעביד לדיכוי העובד ,לצימ־
צום מאבקו המיקצועי ,למניעת
שביתות ועיצומים.
מכיוון שהמישטר הקומוניסטי
מזוהה עם הרוסים ,האויבים ה 
מסורתיים של העם הפולני ,היתה
ההתמרדות של סולידריות גם
למעין מאבק־שיחרור סמוי נגד ה 
הגמוניה הסובייטית.
מעביד או עובד? הסתד-
רות־העובדים הישראלית הוקמה
י על-ידי דור־המייסדים ,שהיו ברו
בם המכריע עולים מרוסיה ומפו
לין .בעיני רוב חבריה ,שהם כיום
בני עדות־המיזרח ,היא מהווה חלק
מן המימסד הרוסי־פולני.
במשך השנים ,שבהן הקימה ה
הסתדרות מיפעלים כבירים בחרו
שת ,בחקלאות ,במיסחר ובבנק 
אות ,היא הפכה אחות־תאומה ל
מעביד הגדול ביותר בארץ .בעיני
רוב חבריה ,ההסתדרות הפכה מכ
שיר לצימצום המאבק המיקצועי,
למניעת שביתות ועיצומים — ל
טובת המעבידים.
על רקע זה נעשו מדי פעם נם־
יונות של עובדים להתארגן למא 
בק מיקצועי נפרד ,בצורה שתשח
רר אותם ממרות ההסתדרות .לאח
רונה זה קרה שוב.
משל לא הזמין .כאשר הכ
ריזו ועדי העובדים באל־על על
שביתה נגד הודעת ההנהלה על
פיטורי מהנדסי־הטיס ,התייצבו
לימינם ״ 13הוועדים הגדולים״.
י גוף בלתי-רישמי זה התגלה כמה 
דורה ישראלית של סולידריות.
זה היה רע בעיני הצמרת ההס
תדרותית .גרוע מכן היתד ,בעיניה
התוצאה  :העובדים ניצחו• הם
הביאו לפיטורי בומה שביט ,יו״ר
מועצת־המנהלים עזל אל־על .שר
מרכזי בממשלה ,דויד לוי ,התייצב
בגלוי לימינם.
הלקח היה ברור .כל פועל בארץ
הבין אותו.
השבוע היתה צמרת ההסתדרות
שחייה בפאניקה ,שלא נפלה מזו
של ראשי־ההסתדרות בפולין .היא
גינתה את הוועדים ,העמידה פנים
כאילו יש להציל את העובדים מפ
ני נבחריהם הישירים ,לטובת ה
ביורוקרטיה המיפלגתית האדירה
של ההסתדרות.
אילו בא לך ואלנסה לביקור ב
ישראל ,היה מוצא עניין רב במצב
השורר כאן .אך ירוחם משל ,בן-
פולין כמוהו ,לא הזמין אותו.

מ דיניו ת
שדוחות ע דו!לה
בשלושה ביוונים נסתמה
דרכו של אריק.
עכשיו הוא מנסה
יי ד רביעית.

,

מקורות־חוץ ידעו לספר כי שרון
מסייר אי־שם באפריקה ,בשליחות
עלומה שנועדה להדק את היחסים
בין ישראל ובין מדינות מסויימות.
אם ינחל שרון הצלחה בגיזרה
זו ,יועיל הדבר מאוד להמשך דר
כו• כי בינתיים נחסמה דרכו ב
שלושה המיגזרים שבהם ניסה
ה פו ל ס הז ה 2308

לחולל שינויים גדולים מייד עם
היכנסו לתפקידו כשר־הביטחון:
היחסים עם ארצות־הברית ,לבנון
והשטחים הכבושים.
 #ארצות־הכרית :שרון
פיתח תפיסה מהפכנית .חדשה של
״שיתוף־פעולה אסטראטגי״ רחב
וגלוי עם ארצות־הברית.
לשם כך השמיע באוזני האמרי
קאים תוכנית מפורטת ומרחיקה-
לכת .הוא הציע להפוך את ישראל
לבסיס האמריקאי העיקרי במר
חב ,לאחסן בה כמויות־ענק של
נשק מיבצעי ,כדי שבמיקרה הצורך
יוכל הצבא האמריקאי לזנק מיש 
ראל לכל נקודת־תורפה במרחב.
הדבר היה מחייב ,כמובן ,את
הפיכת ישראל לבעלת־הברית ה
עיקרית של ארצות־הברית במר
חב• הפירוש המעשי :מתן גוש 
פנקה אמריקאית מוחלטת ובלתי־
מסויגת למדיניותה של ממשלת־
בגין בכל השטחים.
השבוע ,אחרי הימהומים רבים,
באה תשובה שפירושה ״לא״ .קב
רניטי וושינגטון הבהירו שאין הם
מקבלים דבר מכל אלה ,מילבד
האפשרות לאחסן בישראל ציוד
רפואי.
וכאילו כדי להרגיז את אריק
עוד יותר ,פירסמו האמריקאים ש 
הם קיבלו למעשה את כל התפיסה
של שרון — אלא שיישמו אותה
בסעודיה .שם יאוחסן הנשק האמ 
ריקאי ,היא תהיה בעלת־הברית ה 
מרכזית ,ועל המדיניות שלה
)״תוכנית פאהד״( משליכה אמרי
קה את יהבה.
•• ל בנון  :אין זה סוד שארי
אל שרון סבור כי יש
לסלק מאדמתה את המימסד וה 
כוחות הצבאיים של אש״ף ,ולהפ
כה למדינת־חסות ישראלית ,תחת
שילטון המימסד הנוצרי הימני ה־
פרו־ישראלי.
בימים האחרונים נעשה הכל כדי
להכשיר את הקרקע הפסיכולוגית
ממשלת־ישראל ניה
לה מערכודהסברה נמרצת לשינד
נוע העולם כי ״המחבלים״ מפירים
את הפסקת־האש ומתכוננים להת
קפה גדולה על ישראל .רב-סרן
סעד חדאד פתח במאבק נגד כו
חות יוניפי״ל .הרמטכ״ל הזהיר
מפני ההידרדרות .תוך רתימת כל
אמצעי־התיקשורת למערכה ,נוצרה
מתיחות מפוברקת•

נראה כי ארצות־הברית אינה
כזאת.
מוכנה לסבול
וושינגטון הודיעה כי פיליפ חביב,
הדיפלומט האמריקאי הערמומי ,יח
זור למרחב כדי לבסס את השלום
בלבנון .יוניפי״ל הכחיש את כל
טענות ישראל .רב־סרן חדאד תו
אר כבובה ישראלית ,המופעלת
על־ידי המטכ״ל הישראלי.
• הגדה המערבית :כאן
הבטיח שרון את ההתקדמות ה
מהירה והסנסציונית ביותר ,כאשר
הקים את ,׳המינהל האזרחי״ והב
טיח לשפר את מצב האוכלוסיה.
הוא פתח בכך עידן חדש של שלווה
ודו־קיום.
מכל זה לא נותר השבוע דבר.
הגדה כולה היתה כמרקחה .מיל
יונים ברחבי העולם הזדעזעו למר
אה המעשים הברוטליים של שיל־
טונות־הכיבוש ,כאבו את כאב ה 
בתים המפוצצים והמישפחות ש 
נשארו חסרי קורת־גג ,התפעלו
מאומץ־הלב של התלמידות שהת
גרו בחיילים הישראליים החמושים.
אחד משלושת העסקנים שנבחרו
על־ידי ״המינהל האזרחי״ כדי
להוות גרעין ל״מנהיגות המותונה״
ב״יהודה ו)ה( שומרוך ,הוצא־להו־
רג על־ידי המחתרת )ראה הנדון(.
שני חבריו ,שבאו להלווייתו ,ממ
שיכים לחיות תחת מישמר ישרא 
לי כבד .קשה להניח שמישהו ב
שטחים הכבושים יתן להם יד.
ההלווייה עצמה היתד ,אירוע
עצוב ,שבו עלה מיספר אנשי־

ביטחון הישראליים על מיספר ה
אבלים הערביים.
מסעות אריק .בכל השטחים
האלה ,יזדקק אריאל שרון למחש
בה חדשה .אחרת יעמיק להיכנס
אל תוך מבוי סתום ,שבו עלולה
להיתקע גם הקאריירה הפוליטית
שלו•
יתכן כי מסעותיו של שרון יפת
חו לו דרך חדשה — בכיוון אחר.

י ח סי ם מ ר ח בי י ם
ע&מיויווז ב או ד ר
יתבן בי המגצח האמיתי
בוועידת־הסיסגה הערבית
יהיה מנחם בגין
אילו היו המלכים והנשיאים של
העולם הערבי מקבלים השבוע ב
וועידתם ,בעיר פאם במארוקו ,את
תוכנית־השלום של האמיר הסעודי
פאהד ,הם היו מנחיתים מהלומה
על מדיניותה של ממשלת בגץ.
עיקריה של התוכנית )ראה מיס־
גרת( מתאימים לקונסנזוס שהתגבש
זה מכבר בעולם :שיש להבטיח
לישראל קיום־בשלום והכרה ער 
בית! שיש להעניק לפלסטינים את
הזכות להגדרה עצמית ,שפירושה
המעשי הוא הקמת מדינה פלסטי 
נית בגדה וברצועה! שירושלים
צריכה להישאר מאוחדת מבחינה
עירונית ,אך שהחלק הערבי שלה
צריך לשמש כבירת המדינה ה
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נסיגה ישראלית משטחים ערביים שנכבשו ב״) 19$7לרבות
ירושלים(.
הסרת כל ההתנחלויות בגדה המערבית ובשטחים כבושים
אחרים.
מתן ערובות לחופש־הפולחן לכל הדתות בארץ־חקודש.
הכרה בזכויותיהם של שני מיליון הפלסטינים לשוב למולדתם
ומתן פיצויים לאותם שאינם רועים לשוב.
הטלת חסות האו״ם על הגדה המערבית לתקופת״מעבר בת
כמה חודשים.
הקמת מדינה פלסטינית עצמאית ,שחלקה הערבי של ירושלים
ישמש כבירתה.
הכרח בזכות כל המדינות במיזרח התיכון לחיות בשלום.
מתן ערבויות של האו״ם או של חלק מחברות האו׳׳ם ,לרבות
ארצות־הברית וברית״המועצות ,לגבי כל הסכם שייחתם.

פלסטינית ! שיש להעניק למרבית
הפליטים הפלסטיניים פיצויים כס
פיים ,ולהחזיר חלק סימלי למו
לדתם! שיש לשתף את שתי מע-
צמות־העל בהבטחת השלום.
אילו קיבלו הערבים תוכנית
ברורה כזאת ,היתה ממשלת־ישראל
מוצאת את עצמה מבודדת לחלו 
טין בעולם .במוקדם או במאוחר
היה קם בישראל מערך מדיני חדש,
שהיה מתאים את עצמו למציאות
פוליטית זו.
לוליינות פוליטית .אולם ה
עולם הערבי הוא גדול .יש בו 21
מדינות ,שלכל אחת מהן אינטר
סים משלה .כאשר מתכנסים מנ 
היגיו ,יש התרוצצות כללית בכל
הכיוונים. .
כל ההתרוצצויות האלה משתק 
פות בזעיר-אנפין במיסגרת הגוף
האחד ,אשר יכול היה להכריע:
אש״ף .אילו תמך אש״ף באורח חד־
משמעי בתוכנית־פאהד ,היא היתה
מתקבלת בוועידת־פאס .אך בקרב
אש״ף מתרוצצות כל המגמות ,ה
קיימות בעולם הערבי הגדול.
במצב זה איו ליאסר ערפאת
ברירה אלא לבצע תרגילים של
לוליינות פוליטית ,מן הסוג שהוא
רב־אמן בו .תחילה הביע תמיכה
מסוייגת בתוכנית פאהד .כאשד
לחצו עליו הסורים ,הסתייג .אחד
מעוזריו ויריביו ,צלאח )״אבו-
אייאד״( חלף ,הביע דיעה פרג 
מטית  :שאם ארצות״הברית תאשר
את תוכנית־פאהד בשלמותה ,ית
מוך בה גם אש״ף בשלמותו .כלו 
מר :הכרה אמריקאית בזכות ה
פלסטינים למדינה משלהם בגדה
וברצועה ,תמורת הכרת אש״ף ב
זכותה של ישראל לקיום בשלום־״
ארצות־הברית ,הכפופה ללחץ•
ציוני-ישראלי ,אינה מסוגלת לכך
בתנאים הקיימים.
בגין ניצל .מצב זה אינו מאפ
שר פריצודדרך דרמאתית .אך
תוכנית־פאהד כבר מילאה את תפ
קידה העיקרי .היא נתנה לגיטי 
מציה לרעיון של הכרה ישראלית-
פלסטינית .מי שיעלה מעתה הצעה
זו בעולם הערבי ,יוכל להסתמך
על האמיר הסעודי אדיר־ההשפעה.
זהו צעד חשוב קדימה ,שישפיע
בטווח הרחוק .אך בטווח הקצר
ניצלה מדיניותו של מנחם בגין.
כרגיל ,הוא קיבל את הסיוע ה 
עיקרי שלו מידי הקיצוניים ה 
ערביים.
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