
אעי׳׳ד מיל אש״יף
 המנהי־ תעבור אם להתגשם, עלול בגין־שרון של זה לום ^

לדמשק. באש״ף גות * י
 הכוחות בעיקר, ד.ם, המערבית בביירות עתה הנצורים הכוחות

 והמתנגדת פלסטינית, בעצמאות הדוגלת התנועה — פת״ח של
 סוריה. של ובעיקר הערביות׳ המדינות של לאפוטרופסות
ד — יותר הקיצוניים האירגונים שד הכוחות

כצידון הרום כית
בחיילים...' ״שיחקנו

*1העו הצד ימן מיראה
י )9 חעמוד (המשך

 הישראלי, מחנה־השלום בשבח האחרונים בחודשים הפליג עצמו
 חבש, ג׳ורג׳ יותר. הרבה קיצוני איש גם אלא בעיקרו, הציוני
 פומבית• לאחרונה שיבח פלסטין, לשיחרור העממית החזית מנהיג

 בשטחים הדיכוי נגד בישראל המתקדמים ״הכוחות הפגנת את
עגשיו. שלום של הגדולה להפגנה היתד, כוונתו הכבושים.״

 לפני אמר שריף, בסאם חבש. של הראשיים מעוזריו אחד
 והמתקדמים הדמוקראטיים הכוחות עם ״דו־שיח שדרוש קצר זמן

 — ברורה.״ ותוכנית ברורים עקרונות של בסים על בישראל
 הפלסטינית, הלאומית המועצה של קודמות החלטות הפוסל נוסח

הקומוניסטים. עם רק גלוי דו־שיח שהתירה
 פלסטינים זז. התפתחות תחוסל המערבית, ביירות תיפול אם
 אריאל של העיקריות המטרות אחת זוהי אכן כי מאמינים רבים
בגין. ומנחם שרון

 צויד יהיה שעימו מתון, כאש״ף רוצים לא ״הם
 ורצועת* המעהכית הגדה עד דמשא־ומתן להיכנס

 רוצים ״הם פלסטיני, מנהיג השבוע לי אמר עזה,׳׳
 העמדה את להצדיק כדי טרוריסטי, קיצוני, באש״ף

 עם משא־ומתן לנהל שאי־אפשר האומרת הישראלית
 הגדה את לספח להם שיאפשר מצב ייווצר אז ״ף. אש

לכך.״ תתנגד העולמית שדעת־הקהל מכדי והרצועה

קיצוני ף אשי עימות: של מצב להיווצר יכול
בדיאד או תוניס נקאהיו, מתון ו ואש״ בדמשק

 הסתלקו — הפרדסורית אל־צאעיקה כוחות כעיקר
 בשלמותם, הסורי כשטח נמצאים הם מכיירות. מזמן

ונישקם. מפקדיהם על
 חפלאנגות ו/או ישראל בידי בביירות ואנשים ערפאת הריגת

 לדעתם, יהיו, הם הרגע מאותו הסורים. של חלומם הגשמת חיא
 להשתמש יוכלו חם !הפלסטיני. העניין של הבילעדיים הבעלים
 לעצמם, הפלסטיני העניין את להפקיע שלהם, כבכלי־שרת באש״ף
סורית. מדינת־חסות שתהיה פלסטינות למדינה לחתור

 הסבורים יש ? אש״ף של הבא המנהיג יהיה מי כזה במיקרה
 שלהם, סוכן בגלוי ׳שהוא אדם להכתיר יעזו לא הסורים כי

 כי ביודעם פת״ח, באיש יבחרו הם אל־צאעיקה. מפקד כמו
חלילם. לפי לרקוד כזה איש גם יצטרך זה במיקרה
 ״אבו־ המכונה עבאס׳ מחמוד האפשריים: המועמדים אחד

 הקיצוניים על־ידי בעבר ושהותקף מתון, כאיש הידוע מאזן״,
 חמאמי, סעיד הישראליים. כוהות־השלום עם בדו־שיח שצידד כמי

 באבו־ ראה ׳1974ב־ עימי במגעים שפתח אש״ף של הדיפלומט
 עצמו את האיש ניתק מאז אך מבעלי־חסותו. אחד את מאזן

 פלסטין- הידידות ״אגודת את בדמשק עתה מנהל והוא זו, ממגמה
ברית־המועצות״.

 הסורים, בידי נשלט ושיהיה בדמשק, יהיה שמרכזו אירגון
 ישלול הוא חז״ת־הסירוב. של מיבצר קיצוני, אירגון־טרור יהיה
 תיפתח אז ישראלים. עם דרך־שיח ישראל עם הסדר כל וכל מכל

 כשאירגוני־ ,כדוגמתה נראתה לא שעוד עולמית מערכת־טרור
 יהרוג מי מטוסים, יו׳תר יפיל מי — ביניהם יתחרו שונים טרור
 ינסה מי בארות־נפט, יותר יפוצץ מי בעולם, ישראלים ייתר

 לגיהינום, יהפכו קווי־התעופה בארצות־ערב. מהפכות יותר לחולל
 המיש־ כל להפלת מערכה ותיפתח ליעד, יהיה ישראלי מוסד כל

שואתם. בימי בפלסטינים בגדו אשר הערביים טרים
 אש״ף להקים תוכניתם את הסורים יגשימו רבים, לדעת

 ויוסיפו בחיים, יישארו ועמיתיו שערפאת במיקרה גם להם הכפוף
אחרת. ערבית מבירה לתפקד

 שני קיום של מצב להיווצר יכול כזה כמיקרה
 מערכת שינהל כדמשק, סורי אש׳׳ף יריבים: אירגונים
 והמערב ארצות־הברית ישראל, נגד טרור של עולמית

 ואש״ף ברית־המועצות, עם הדוק קשר תור כולו,
 בריאד, או כקאהיר בריבאט, בתוניס, שיתמקם מתון,

 פלסטינית מדינה הקמת לשם מדיני מאבק שינהל
ישראל. לצד

 של לאש״ף השבוע מובארב חוסני הנשיא הציע כך לשם
 המאבק את שתנהל זמנית, ממשלה בקאהיר להקים ערפאת

אלימים. לאמצעים להזדקק מבלי המדיני הפלסטיני

כן־ או כר
ל אם ם ל פו  ואירגוני מדיני קיטוב ותכן בביירות, ההנהגה תי
 אחרים, כוחות לקום עשויים הפרו־סורי אש״ף מול ף. באיש״ י*

הפוכה. מסקנה השואה מן שיסיקו
 שאלה לכל סעכר היא כיום המרכזית השאלה

 מה על הפלסטיני העם יגיב איד ז ומדינית אירגונית
ז שקרה
 כל אין־קץ. וזעם מרירות ושינאה, תיסכול אחוז יהיה הוא

 המכריע. ברגע בהם בגדה סוריה זנחוהו. הערביות המדינות
 ארצות־הברית רצוץ. קנה כמישענת התגלתה ברית־המועצות

 בה. תמכה המערבות ׳ואירופה לנסיון־ההשמדה, ידה את נתנה
פוליטי של צבועות והכרזות־גינוי ׳בעלי־מצפון של מזעקות !חוץ

מהש הפלסטיני העם את להציל כדי דבר איש עשה לא קאים,
ומעשית. פוליטית מדה

 אחת אסכולה אסכולות. שתי השואה אחרי קמו היהודי בעם
 רצח כגון מעשים וביצעה ואש, בדם להילחם שיש החליטה

 פלג בירושלים. דויד המלך מלון ופיצוץ בקאהיר מוין הלורד
 באמצעים לאומית עצמאות מייד להשיג -שיש החליט אחר

החלוקה. רעיון נולד כך ארץ־ישראל. של קטן בחלק גם מדיניים,
 רבים הפלסטיני. בעם גם עתה יתרחש דומה תהליך כי ייתכן
 וההרס. ההרג דרך היא היחידה הדרך כי עתה שהוכח יחליטו

 שנודע מה כל על שיעלו במעשי־טירור יפתחו וזעם יאוש מתוך
 אירגוני- תריסר לפעול יתחילו קצר. זמן ׳תוך כי יתכן בעבר.
 רסיסים עשרות להיוולד עלולים הזמן ובמשך קיצוניים, -טרור

 ותיסכול, נקם לריגישי פורקן יחפשו הם יותר. עוד קיצוניים
גבול. תדע שלא באלימות
 מן יסיק אשר מחנה, ׳מולם יקום כי יתכן אך

יותר. מפוכחות מסקנות המאורעות
 התקפת־ההשמדה היתד, האם נוקבות: שאלות יהיו בפיו
 חד- מדינית דרך על מועד בעוד אש״ף עלה אילו אפשריית

 של להסדר ברורה תוכנית ולישראל לעולם והציע משמעית,
 נקט אילו זממו, את לבצע יכול שרון אריאל היה האם ז שלום
 הישראלית דעת־הקהל את מעוררת שהיתה יוזמית־שלום אש״ף
מאפ העולמית דעת־הקהל היתד, האם השלום? דרך על לעלות

 כוח הוא אש״ף כי משוכנעת היתה אילו יזו, מילחמה שרת
? ישראל עם ולמשא־ומתן הדדית להכרה המוכן אחראי, מדיני

 שנבלע רב־משמעות, בשידור טמון זו לגישה שרמז יתכן
הקרב. בסערת

 הד״ר העניק כיירות על נטושים הקרבות כעוד
 ראיון כאש״ף, השלום מחנדד מנהיג סרטאווי, עיצאם

 עמדתו את נם על העלה זה בשידור בלונדון. לכי־כי־סי
 עמדה כי וקבע הישראלי, סחנודהשלום של האמיצה

לשלום. שיכיא ישראלי־ערכי, לדו־שיח כסיס תהווה זו
 השידור כי סרטאווי רמז אליו שפנו האירופיים לעיתונאים

 רצוף טלפוני קשר קיים שעימו ערפאת, יאסר של דעתו על היה
הקרבות. בימי

ה״3־<וו־[,ו3 ו1.ה״)
 שונה. אש״ף זו מילחמה אחרי יהיה ף אש״ כף, או ל ^
 המיני- את איבד אש״ף כי ברור בביירות, יקרה כאשר יקרה ״

 האזרחי והמינהל הסדיר־למחצה הצבא על בדרום־לבנון, מדיינה
שם. קיימים שהיו הכימעט־ממלכתי

 כדיעבד בי הסבורים מפוכחים, פלסטינים יש
לברכה. יהיה זה כי יתגלה

 של המרץ כל את האחרונות בשנים העסיקה זו מיני־מדינה
 שלו, האמיתי בבסיס המתרחש מן דעתו את והסיחה האירגון,

 — רבים כוחות וברצועת־עזה. המערבית בגדה הפלסטיני העם
 בדרום- ההישגים על לשמור כדי בוזבזו — וחומריים נפשיים
 הקמת :האמיתי הפלסטיני היעד להשבת דבר תרמו שלא לבנון,
וברצועה. בגדה פלסטינית מדינה

 לפני התוודה בדרום־לבנון,״ נוכחותנו של בני־ערובה ״הפכנו
 כדי רבות מפעולות להימנע נאלצנו אותנו. אכלה ״היא פלסטיני.

 במקום בחיילים שיחקנו ידינו. את כבלה היא עליה. לשמור
 מעכשיו מדיני. מאבק שהוא שלנו, האמיתי המאבק את לנהל
חופשיים.״ נהיה

שרון.״ לגנרל ״תודות מר: כחיוך הוסיף והוא

)43 מעמוד (תמשך
 שהצעירה מכיוון אך אמיתית. ׳אינה כי

מ עיניה את גרעה לא והמושכת היפה
 שווה התכשיט כי ואמר, התפאר הטבעת,

 לענוד לה הרשה הוא לירות. אלף 200
מחר. עד אצבעה על אותה

האמי השם בדוי, (שם רותי זו היתה
 שעצרה המתלוננת, לפירסום), נאסר תי
 ו6ממ וביקשה בתחנה־המרכזית ברדת את

או וקיבלה בטבעת שהבחינה אחרי טרמפ
 מוסטאנג במכונית ברדה אותה לקח תה׳

 בכביש עצר ובדרך שלו, ■הספורטיבית
 במכונית. מיני מגע איתה וקיים צדדי

נאנ כי במישטרה דותי התלוננה למחרת
ברדה. על־ידי סה

 לסיפורה האמין המחוזי בית־המישפט
 שנות לחמש ברדה את ודן רויתי, של

 רום, משד. סניגורו, אך אונם. על מאסר
 שגילה פרטי, בלש ושכר התעצל, שלא

 בררה במישטרה שהתלוננה לפני כי
 נודע כאשר ורק הטבעת, מחיר את רותי

אונם. על התלוננה רומתה, כי לה
 פסק־הדין את הפך העליון בית־המישפט

 ברדה את וזיכה החדשות, העדויות לאור
הספק. מחמת
 התנפל רונן, ששת בשם חולני, אנס

 בחצות־ שהלכה ,20 בת סטודנטית על
 משך הוא תל־אביב. בצפון לביתה לילד,
אותה. ואנס פחי־זבל למיתקן אותה

 המתלוננות את לחקור נוהגים סניגורים
 ״ יש המיניים. ומנהגיהן אורח־חייהן על

 בבית־ בחקירה מסתפקים שאינם כאלה
אח לעקוב בלשים שוכרים אלא המישפט,

 ירום עורך-הדין כי נראה המתלוננות. רי
 במישפטו זו. עבודה דרך ביותר מעריך

 זוכה והוא פרי החקירה נשאה בדדה של
 מיליונר קיובו, זרו של במיקרה כליל.
ה עזרה מרמת־השרון, ויפה־תואר צעיר

בעונש. להקל כדי חקירה

 אינה אשה
שבוייה

 ב- לתל־אביב אחד בוקר נס?{ ובו ך*
 טרמפיסטית. ואסף שלו, הפאר מכונית 1/

 הוא בחוץ־לארץ. זמן באותו היתד, אשתו
ומעניי יפה היתד, והצעירה משועמם, היה
ערב. לבילוי אותה הזמין לכן נת

ל נסעו וסרט במיסעדה ארוחה אחרי
 את עצר זרו קפה. לשתות הרצליה כיוון

 על שם, ברישפון. צדדי בשביל מכוניתו
ואיו סטירת־להי בעזרת האחורי, הספסל

קורבנו. את אנס מים,
 לקיום ברצון הסכימה היא כי טען, קובו

 כי לה גילה כאשר ורק איתו, יחסי-סין
 שכמוך, ״חנטרישית :לה ואמר נשוי הוא
 ► ז״ אייתך נישואין מחפש שאני חשבת, מה

לנקום. והחליטה נישמיתה עומק עד נעלבה
 אינה המתלוננת כי גילו פרטיים חוקרים

מקיי היא לפעמים וכי מיחסי־מין, מתנזרת
 יום. באותו גברים ארבעה עם יחסים מת
ל נוהגת היא בדרך־כלל כי טענו גם הם

ו וחתיכית, פרובוקטיביות בצורה התלבש
 — ״בתחפושת״ הגיעה לבית־המישפט אילו

 עוט־ צמות וזוג קטנה, ילדה כמו לבושה
 ונידון הורשע קויבו אך ראשה. את רות

בפועל. מאסר לשנתיים
ל הבלשים המשיכו ההרשעה אחרי גם
 בעיר* העידו והם המתלוננת. אחרי עקוב

ש הטראומה על הסיפור למרות כי עור
 ממשיכה היא האונס, עקב עליה עברה
 סרנדוידאו הציגו גם הם בטרמפים, לנסוע

 ועלתה מכוניות עצרה היא כאשר שצולם
 התחשב העליון בית־המישפט מהן. וירדה

קובו. של בעונשו והקל בכך
נשו נשים הן מתלוננות של חדש סוג

 היה בעבר בעליהן. על המתלוננות אות
 עם לשכב קנויה זכות לבעל כי מקובל
 להיכנע חייבת היתד, והיא כרצונו, אשתו

 היו כבר לנישואי האחרונה ״בשנה לו.
 רצייתי לא מאוד. גרועים בינינו היחסים
 פן להתנגד, חששתי אבל איתו, לשכב

 אשה סיפרה בבוקר,״ גרוע יותר לי יהיה
 יודעת אני ״היום בינתיים. שהתגרשה

בעלי.״ מצד אונס היה שזה
 אורגון, במדינות — בארצות־הברית רק

קיי ובישראל, — דאקוטה ודרום דלאוור
בע על־ידי האשד, אינוס של עבירה מת
 קיימת לא עדיין הארצות יתר בכל לה.

כזאת. עבירה
ש כהן, חיים השופט זה היה בישראל

החו לספר החדשנית העבירה את הכניס
 חרב כשבויית אינה ״אשד, שלנו. קים

שוה ציטט עליה,״ ששנוא למי להיבעל
 משה את והרשיע ישראל, מדיני פט
 הבעל בית־שבע. אשתו, של באינוסה כהן

מאסר. שנות לשלוש נידון
ו■׳ אלדן אילנה
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