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עונאח של

 למיטריות מתחת .10.01( שני, יום
 מכוגיותיחם מפתחי צוותי־הטלוויזיה זינקו

 זה היה למחצה. ההרוס הבניין שער אל
 וביירות האחרונים׳ מגישמי־האביב י אחד

 הבורות הבליץ. ימי של לונדון כמו נראתה
 לאגמי- הפכו הפצצות מאחריהן שהותירו

 עימם גרפו מי-הגשם של וד,נחשולים מים,
 מתוך ופיסות־עץ ניירות קירעי־בה שלל

ההרוסים. הבתים
 מסיבת־ח,עיתונאים .11.00 שני, יום

 הקטן באולם שעה. של באיחור התחילה
הת כחדר פעם ששימש שבקומת־המרתף,

 מאות הצטופפו בית־ספר, של עמלות
 שני על ממוקדים היו הזרקורים עיתונאים.

 בקצה השולחן מאחרי שישבו האנשים,
ה ויו״ר ערפאת, יאסר אלה היו האולם.
 קדומי. פרוק אש״ף, של המדינית מחלקה

 שורה ניצבה הקיר, אל כשגבם מאחוריהם,
חמושים. שומרי־ראש של

 היו מדינית,״ הודעה ימסור ערפאת ״מר
קדומי. של היחידים דבריו

 ילבש הוא רגליו. על ועמד קם ערפאת
 ניסתר, שחורה־לבנה וכפיה כרגיל, מדים,

 שמץ היה לא כרגיל, שלא גולגלתו. את
 הקדמות, ללא דיבר הוא פניו. על חיוך
 את קרא כהרגלו ושלא דיברי־ברכה, וללא

באנגלית. הכתב, מן דבריו
 כיום הזה, היום את יזכור כולו ״העולם

 במיזרח־התי- פעמוני־ד,שליום צילצלו שבו
 ערפאת, יאסר אני׳ החלטתי היום כון.

 והמפקד הפלסטיני זזשיחרור אירגון מנהיג
 הגיעה כי הפלסטיני, הצבא של העליון

 לשיחרור תביא הדשה,אשר למדיניות העת
ולהפס פלסטינית מדינה להקמת מולדתנו,

האל. בעזרת עמנו, של הסבל חיי קת
 שלום בהשגת תלויה אלה מטרות ״השגת

 שלום במיזרח־ד,תיכון. וצודק מלא כולל,
 בין ופשרה השלמה ללא יתכן לא כזה

 הציוני. האוייב ובין הגדול הפלסטיני עמנו
 איר- אנחנו, :להודיע מבקש אני הזה היום

 להכיר מוכנים הפלסטיני, ד,שיחדור גון
 מדינת־ היא הציונית, המדינה של בקיומה
 לחודש עד לה היו אשר בגבולות ישראל,

 גם להכיר מוכנים אנו .1967 בשנת יוני
 אלה בגבולות ולהתקיים להמשיך בזכותה
תיכון.״ במיזרח־ה ועצמאית ריבונית כמדינה

ב הקריאה, מן לרגע ערפאת חדל כאן
 המילים שהותירו הרושם מהו היטב יודעו
 עבר. מכל גשמעו מילמולי־תדהמה הללו.
 מה האולם. מן החוצה זינקו כתבים כמה

רא ידיעה בגדר היה כבר עתה עד שנאמר
 רדיו תחנת ובכל בעולם, עיתון בכל שית

טלוויזיה. או
 הנייר אל עיניו את והרכין שב ערפאית

:ורם חזק בקול וקרא המשיך הוא שבידו.
נדו בישראל להכיר שלנו זאת ״נכונות

 איר־ של ובוועדות המבצעים במוסדות נה
 על מקובלת והיא הפלסטיני, השיחרור גון

 את לקבל חייבת זאת נכונות הרוב. דעת
 — ואכן שלנו. הלאומית המועצה אישור

 בעמאן, שבועיים בעוד תתכנס המועצה
 המושב. את להכין כדי היום יוצא אני לשם
 את תאשר הלאומית שהמועצה מניח אני

 אך כאן. מציג שאני העקרונית העמדה
 כי לדעת, כולו העולם ועל לדעת, עליכם
 תלוייה תהיה הפלסטינית המועצה עמדת

 ישראל של בתגובתה מאוד רבה במידה
כאן.״ שנאמרו אלה, דברים על

 בדרך האולם, את יצאו נוספים כתבים
 מה כל ביותר. הקרוב מכשיר־ד,טלפון אל

 במתח. ירידה בגדר היה לאחר־מכן שבא
 אש״ף: של דרישותיו את מנה ערפאת

הפלס האומה כבנציג ישראלית הכרה
 שבו הצדדים, בין ישיר משא־ומתן ; טינית
להקמת זכותם תוכר כי הפלסטינים יתבעו

 !עזה וברצועת המערבית בגדה מדינה
מדינ כבירת המיזרחית בירושלים הכרה
 לשוב, הפליטים של בזכותם הכרה תם!

בפיצויים. לבחור או
 היה זד, פרק השאלות. פרק בא אחר־כך

 שתי לשאול האפשרות ניתנה ביותר. קצר
 הופנתה הראשונה השאלה בלבד. שאלות

 מוכן יהיה אם נשאל הוא ערפאת. אל
 יוזמן, שאם אמר ערפאת לירושלים. לבוא
 ד,-שאלה בכנסת. נאום לשאת מוכן יהיה

 אם נשאל הוא קדומי. אל הופנתה השניה
 קדומי דעתו. על גם היא שהוצגה העמדה

 שהוא שהעובדה אמר הוא בעקיפין. השיב
 יביע וכי עצמה, בעד מדברת כאן יושב

הפלסטי המועצה בכנס במלואה דעתו את
נית.

ה הממשלה ישיבת .13.30 שני, יום
 ראש־ד,ממשלה של בביתו התכנסה דחופה
המתינו השרים בירושלים. בלפור ברחוב

 ׳ ״עלינו :בורג יוסף הד״ד שר־הפנים,
 הערפאתית ההצהרה לאוטונומיה... להיצמד

 קמפ״דייוויד...״ להסכמי רלוונטית אינה
 הקמת מציע ״אני :שוסטק אליעזר השר

 מה במצב... לטיפול מיוחדת שרים ועדת
 בריא...״ לא זה כאן שיקרה

 הוראה ״נתתי המר: זבולון שד־החינוך,
 עד בכלי־התיקשורת, הידיעה שידור למנוע

 הדבר הממשלה... של תגובה תהיה שלא
 תגובה...״ ניסוח הוא ביותר הדחוף

 ״צריך :לוי דויד ,סגן־ראש־ר,ממשלה
ל שצריך יתכן לגופם... דברים לשקול
לאומי...״ חירום מצב על הכריז

 להקמת ״...׳לקרוא :קורפו חיים השר
 מייד לכאן לזמן לאומית... חירום ממשלת

ורביו...״ פרס את
תקו לנו ״מחכה :שמיר יצחק שר־החוץ

 להעניק הסכמה לשקול צריך קשה... פה
,ב הצבעה זכות מיזרח־ירושלים לערביי

אוטונומיה...״
 ששמעתי מה ״אחרי ברמן: יצחק השר

 שלום.״ לדבר... שלא מעדיף אני פה
 לא דברי־סיכום. ללא הסתיימה הישיבה

שהדב ברור היה חשיבות. כל לכך היתד,
 —שרון—בגין המצומצם, בצוות יוכרעו רים

ש השולחן ליד לבדם שנותרו שמיר,
ל רא־ש־ד,ממשלה יועץ עזבוהו. השרים
בחדר. להישאר התבקש תיקשורת ענייני
 החדשות במהדורת .15.00 שגי יום

 הודיע שערפאת נאמר קול־ישראד של
בישראל להכיר נכון שיהיה בביירות היום

ן מנח□ בגי
ב לחדר נכנס שראש־הממשלה עד מעט

 מקומו את ותפס מקל, על נשען צליעה,
 גם בחדר היו לשרים נוסף בראש־השולחן.

המוסד. וראש הרמטכ״ל
ה העם של הקשים הימים אחד ״זהו
 מדינתו,״ התכוננה מאז בישראל יהודי
במת שנדון לפני ״אך ואמר, בגין פתח

ב רמז בגין עדכני.״ דיווח נשמע רחש,
 שגורלו ידע זד, המוסד. ראש כלפי אצבעו
 שלא העובדה, :כפות־ד,מאזניים על מוטל

ה המיפנה על מושג ישל שמץ לו היה
ל להביא עלולה אש״ף בעמדת מהפכני
קצו במ״שפטים דיבר הוא לאלתר. הדחתו

חששותיו. את להעלים כדי בים,
 עבודה פגישת הסתיימה שעה חצי ״לפגי

 שר־ההגנד, הנשיא, בהשתתפות בוושינגטון,
 ערפאת את להזמין סוכם שם ושר־החוץ.

 השבוע במרוצת בוושינגטון רישמי לביקור
המוסד. ראש סיפר הזה,״

ב עתה ,נמצא סרטאווי עיצאם ״הד״ר
 במסע האחרונה תחנתו זוהי גרמניה. בון,
אי רחבי בכל שערך שבועות שלושה בן

 המדינות ראשי את לשכנע כדי רופה,
 להכיר לישראל קריאה על ביחד לחתום

 יביע אם במשא־ומחן, ולפתוח באש״ף
ראשי מכל בישראל. להכיר נכונות אש״ף

ערפאת ■אסר
 הפלסטיניים הפליטים להחזרת תסכים אם

 דחתה ממשלת־ישראל וכי ולחיפה, ליפו
 בשלבים״, ישראל להשמדת ״התוכנית את

 ההודעה אלוף־ד,מרצחים. על־ידי שהוצעה
 ולא בכיר״, מדיני ״מקור בשם נמסרה

 נמסר הממשלה. מטעם רשמית כהודעה
 לכונן למערך, הליכוד מן פנייה על גם

לאומי. ליכוד ממשלת
 מיפלגת־ לישכת .17.00 ש:י, יום

 בכנסת. דחוף באופן התכנסה העבודה
 פרס הח״כים. כל גם השתתפו בישיבה

מדיניות יש שלמיפלגת־ד,עבודה אמר

 ריכוז גם בכנסת התכנס שעה באותה
 בנוסח ״מהשתלטות הזהיר חזן מפ״ם.

 והקיבוץ־ מפ״ם על של״י של טרוצקיסטי
 יושב, בעודו לדבר שביקש יערי, הארצי.״

 מסוכנת חריגה מפני מפ״ם את הזהיר
 אותה שתחסל הלאומי, הקונסנזוס מגבולות
 החליט מפ״ם ריכוז ציונית. כמיפלגה

 נוספת ישיבה ולקיים יום, באותו לסכם לא
השבוע. במהלך

 רק״ח. היתד, שהגיבה הראשונה המיפלגה
 מסיבת־עיתונאים קיים המיפלגה דובר

 הודעת את והקריא בכנסת, מאולתרת
הקו המיפלגה של המוסמכים ״המוסדות

 הם ערפאת שדברי אמר הוא מוניסטית״.
הצוד ובמאווייו הפלסטיני בעם ״בגידה

 עובר שהפת״ח חשש יש כי ואמר קים,״
האימ בשירות סרטאוויזציה של ״תהליך

האמריקאי.״ פריאליזם
 ובבאר- בחיפה בירושלים, בתל-אביב,

 ומרצים סטודנטים להתארגן התחילו שבע
עצו על להחתמה השלום, תנועות ואנשי

 בחיוב להיענות לממשלה הקוראת מה
 העברית באוניברסיטה ערפאת. להצהרת

 כמה על קסט״ל אנשי התנפלו בירושלים
 והיכו בקמפוס, שולחן שהציבו סטודנטים

 אחת, סטודנטית בשלשלאות־ברזל. אותם
בסכין. נדקרה מדרום־אמריקה, חדשה עולה

 נשא שלא מטוס .10.00 שני, יום
 בדרכו סוריה, מעל הופל סימני־זיהוי

 בלתי־ סוכנות־ידיעות לעמאן. מביירות
 הפלסטיני״ העם ״צבא בשם הודיעה ידועה

ככלב.״ להורג הוצא ערפאת ״הבוגד כי
 מדגם שני, מטוס .21.00 ,שני, יום
 הסעודית, חברת־התעופה של ,707 בואינג

 מטוסי־קרב על-ידי סיני מידבר מעל הופל
 מביירות בדרכו היה המטוס זוהו. שלא

 כי הודיעה אחרת סוכנות־ידיעות לריאד.
 זו הודעה מטוס. בתאונת נהרג ערפאת

אבו־!נידאל. של אירגונו בשם באד,
 נחת ערפאת יאסר .1.30 שלישי, מיש

 קאהיר, של הבינלאומי בנמל־ד,תעופה
 במיוחד שהוזמנו כתבים לכמה והודיע
 כי בקאהיר, אש״ף מישרד על-ידי למקום
 אש״ף מועצת מושב את לקיים החליט

הישרא התגובות על נשאל הוא בקאהיר.
 כל פורסמה לא עדיין כי והשיב ליות,

 בטוח והוא ישראל של רישמית תגובה
 וייאלץ שלום, מבקש בישראל העם כי

 עם למשא־ומתן להסכים ממשלתו את
הפלסטינים.

 ראש־ של בביתו .2^0 שלישי, יזם
 בגין, בהשתתפות ישיבה התקיימה הממשלה

 אריק בפיז׳מה. ישב בגין והרמטכ״ל. שרון
 טילפן הישיבה בתום צד,״ל. מדי לבש
 באצבעות חייג בגין לפיקוד־הצפון. רפול

 יועצו של הטלפון מיספר את רועדות
 לו והקריא פורת, אורי לענייני-עיתונות,

שניסח. ההודעה את
 פתח קול־ישראל .7.00 שלישי, יום

 צד,״ל ״כוחות :הבאות במילים שידוריו את
 התקפה לקדם כדי לדרום־לבנון, היום חדרו

ה כוחות לערוך שעמדו גדולת־מימדים
 לכבוש במטרה המדינה, צפון על מחבלים

 ממשלתיים, מקורות לדיברי הגליל. את
 מאתמול ערפאת שהודעת ספק עוד אין

 שנועד והסחת־דעת, הונאה תרגיל היתד,
 לכוחות ישראל. של עירנותה את להרדים

 בשעות כבר ניכרים הישגים היו צה״ל
 מחבלים, מאות הושמדו הראשונות. הקרב

כפרים...״ עשרה ונכבשו

אמריקאיים צנחנים נגד לחמו ישראליים חיילים

 היסום. שמידט הלמוט רק גילה המדיניות,
 אנשי אותו. גם לשכנע קשה יהיה לא עתה

ה עמדת מהי עתה לברר מנסים המיוסד
 איש־המודי־ סקירתו את סיים סובייטים,״

עין.
 ראש־ רב. בקיצור התבטאו השרים
 זה. אחר בזה באמצע, אותם קטע הממשלה

 ללא־הרף והתפתל ■ונסער, נרגז היד, הוא
ל העיר לא שבגין רק לא כיסאו. על

 סיגריה הליברלי השר שלף כאשר מודעי
 לראשונה — עצמו שבגין אלא והציתה,

שן. — ישנים עשרות מזה עי
 שזה ״.ברור אמר: ארליך שימחה השר

 יהיו מה לשקול צריו קשה... מדיני מצב
השואה...״ את למנוע ואיד צעדינו

 האופציה על המסתמכת וברורה, מוצהרת
 זה שבשלב אמר רבין יצחק הירדנית.

מש כיצד לבדוק מיפלגת־ד,עבודה צריכה
 בתוכנית שלה המוצהרת המדיניות תלבת

 התוכנית זה בשלב שהיא האוטונומיה,
 חבריו את הזהיר שריד יוסי המעשית•

 הגידופים ל״קאקופוניית הצטרפות מפני
 (״ויוויאן״) חיים יהח״כ ואילו הממשלתית״,

 האמריקאית לתגובה להמתין הציע הרצוג
הח התקבלה דבר של בסופו המוסמכת.

 אחדות לממשלת הצטרפות לשקול לטה
 עמדות־ המיפלגה תקבל שבה לאומית,

 ולנסח בציבור״, לכוחה ״בהתאם מפתח
 אך ערפאת, יוזמת תידחה שבה הודעה

חיובית.״ מוצא ״מנקודת זאת

 הגבעות אחת על .0.00 שלישי, יום
 חיילי בין הראשון המגע נוצר צור, שליד
 המשימה מכוח הצנחנים יחידת ובין צה״ל

 שלו דיוויזיות ששתי המיוחד, האמריקאי
 הפסקת־אש להשליט כדי ללבנון הוחשו

 שיריוניות שתי אש״ף. וחיילי ישראל בין
 תקפו ישראליים וטנקים הושמדו, צד,״ל של

 שהספיקו המבוצר המיתחם את בחמת־זעם
 הגיבעה. על להקים האמריקאים הצנחנים

 של מסיירת סיוע־אש ביקשו האמריקאים
 ברז׳נייב מקום. בקירבת שהיתה השישי הצי

 הסובייטי שהצי האדום בטלפון לרגן הודיע
לאמרי להגיש נכון יהיה התיכון במיזרח

הצורך. במידת צה״ל, נגד סיוע קאים
הפעמונים. צילצלו שבו היום היה זה
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