
 שביצעו האלג׳יריים, ללוחמים חציע דה־גול שארל
האמרי אמיצים״. בין ״שלום יותר׳ עוד נוראות זוועות

שיטו שאכזריות הוויאט־קונג, עם משא־ומתן ניהלו קאים
 ראשי עם שלום עשו הבריטים דבר. לשם היו תיהם

 זזנו־ במאה ביותר האכזרית כנופיית־הגרילה המאו־מאו,
 נדמה כך — התקבל אף קנייטה, ג׳ומו מנהיגה, פחית.

בריטניה. מלכת על־ידי — לי
 למנחם אשרת־כניסה לתת סירבו שהבריטים ימים היו

 היו שלא הבריטיים הסמלים שני את שתלד, האיש בגין,
 מלון את שפוצץ האיש גופותיהם, את ומילכד לוחמים

 אזרחים, רובם והנשים, הגברים עשרות על המלך־דויד,
פעמים. כמה בלונדון בגין ביקר בינתיים בו. שעבדו

 לשכת !הסכמתי זה איך רכים, שואלים אכל,
 לפחות — קשור שהיה אדם עם אחת ספה על

 שפמיסגרתה מדיניות עם — המדיני כדרג
? האלה הזוועות .מן חלק בוצעו
 והיו באש״ף׳ המתרחש אחדי שנים מזה עוקב אני

 פועל שנים מזה בי יודע אני משלי. מידע מקורות לי
 למען באש״ף, אחר אדם מכל יותר ערפאת, יאסר

 •ערפאת מדיני. מאבק של בשיטות שיטות־הטרור המרת
 אש״ף, של הבינלאומיים מעשי־הטרור את שהפסיק הוא
 ישראליים. במוסדות והפגיעה המטוסים חטיפת כגון
 לאורך שביתת־נשק אש״ף כוחות על שכפה האיש הוא

 — תמימה שנה במשך בקפדנות שנשמר הצפוני, הגבול
 בביירות חיל-האוויר של המאסיוויות שההפצצות עד

למילחמה. (מוזמנת) עילה ששימשה לתגובה הביאה
 אוהב אינו ואיש אויכים. עם עושים שלום

אויכיו. של השיטות את
 בפאריס. בבית־קפה התנהלה לא השיחה שוב: אך
 יכולה רגע שבכל ידענו הנצורה. בביירות בדירה ישבנו

 הסתכלנו שרון. אריאל של הגדולה ההתקפה להיפתח
 יכולנו ולא הקטנות, בנותיה ובשלוש בבעלת־הדירה

 תתחיל כאשר להם, יקרה מה :המחשבה מן להתחמק
 קרב כאן יתנהל וכאשר ביותר, המאסיווית ההפצצה

? במערכה שייהרגו צה״ל לחיילי יקרה ומה לבית, מבית
 ההווה׳• את להשכיח יכול העבר האם

העתיד? את להשכיח צריך ההווה האם
■ ■ ! ■ ;

, נכתב ומה אתמוה קרה מה אינו עיקר ^ ל ו מ ת א  
. שיקרה מה אלא 1 י ר ח מ

 ערפאת יאסר הכריז הפגישה לפני יום
 הצהרותיהם את ככרכה מקדם שהוא פומבית

 מנדס■ פיאר — הגדולים היהודים שלושת של
 — קלוצניק ופילים גולדמן נחום פראנס,
 ישראל מדינת כין הדדית הכרה שהציעו

״ף♦ ואש
 טען ההכרה, לבעיית ברובה שהוקדשה עימי, בשיחה

 פעמים, שלוש לפחות הכריז, כבר שאש״ף ערפאת יאסר
 ההכרזה קבלת על־ידי — בישראל להכיר נכונות על

 יוזמתו קבלת על־ידי ,1977 משנת האמריקאית־סובייטית
 תוכנית קבלת ועל־ידי 1981 משנת ברז׳נייב ליאוניד של

 עצמו). ערפאת על־ידי למעשה, (שנוסחה, פאהד האמיר
 במיס־ בישראל, ההכרה את כוללים המיסמכים שלושת

הסכם־שלום. של גרת
 בבוקר מחר עד ולנתח לבוא אקדמאים יכולים ושוב:

 הדברים את ולפרש עליהם, התגובות ואת המיסמכים את
. חשיבות שום. לזה אין אחרת. או כך ת י ט י ל ו פ

 שכפגישה ככך היא הפוליטית החשיכות
היש העם אל כמישרין כדכרו ישראלים, עם

 כצורה 19צא כיולי 3ב־ ערפאת הכריז ראלי,
 מוכן שהוא פנים לשתי משתמעת שאינה
כישראל. להכיר

 ערפאת הסכים שלו למילחמה תודות ורק לביירות, להגיע
אי׳תך. להיפגש
 שסכורים מכפי שונה כצורה אך — נכון זה
כך. האומרים מן רכים

 שאיפשרו מילחמת־הלבנון, במהלך קרו דברים שני
.ו ז בשעה הזאת הפגישה את

 הסורים של המחפירה הכגידה ראשית:
הפלסטיני. כעניין

פלסטינית. יוזסת־שלום כל הסורים מנעו שנים במשך
 אש״ף. בצמרת גדול כוח־וטו להם היה בלבנון, שלטו הם

 הם לוב, כמו אחרות, מדינות של סוכניהם עם יחד
אש״ף. של מדיניות־עצמאית כל מנעו

 אש״ף לוחמי את ונטשו הסורים ערקו כאשר עתה,
 לגורלם, הפקירם כולו הערבי העולם וכאשר בשדה־הקרב,

 לעשות רצה אשר את לעשות ערפאת יאסר מסוגל
מזמן.

 המילחמה: של הפאראדוכסים אחד זהו
 הכחדה של הסכנה פני מול הנצורה, ככיירות
 הראשונה כפעם אש״ף הנהגת יכלה אישית,

 האחרונה) כפעם שלא מקווה (ואני כחייה
 יוזמת■ ולפתח לגמרי, עצמאית מדיניות לנהל
משמעותית. שלום

הישראלית. תנועת־השלום של עלייתה שנית:
 בגלוי יצאו אשר התניעה חלקי כל של אומץ־ליבם

 החיילים עצומות הפגנות־ההמונים, מילחמת־הלבנון, נגד
 ביותר עמוק רושם עשו אלה כל — ההורים והודעות

הפלסטיני. במחנה
 עשוייה לעתיד שחשיכותו גשר, נכנה כאן
 כאן נזרע היסטורית, משמעות כעלת להיות

 את שתשנה כצורה כעתיד לנכוט העשוי זרע,
 למיפנה ושתכיא העמים, שני כין היחסים טיב

כתודעתם. היסטורי
 לשמש נועדה זו פגישה עצמו, ערפאת שאמר כפי

 שהתנגד הישראלי, למחנה־השלום הוקרה של איתות גם
למילחמה.

 כישראל מכיר זה, כמחנה שמכיר מי
 מכיר אחרת, כישראל ׳שמכיר ומי אחרת.

כישראל.

ז המסר מהו כן, ם
 עתה קיימת היתה אילו :הוא המסר

 הפסיכולוגי הרגע זהו כישראל, אחרת ממשלה
 הצעת אש״ף, באמצעות הפלסטיני, לעם להציע
האמיצים״. כין ״השלום את — נדיכה שלום

 אינו בגין מנחם לוודאי. קרוב תוחמץ, זו הזדמנות
 מבחינה דה־גול. שארל אינו שרון אריאל דה־גול. שארל

 בשדה־ קטנותם. בכל בשעת־הניצחון גם התגלו אנושית,
בהש ועוסקים דו־רגליות״ ״חיות על מדברים הם הקרב
אישיות. מצות

 ששוכ פתח, פתחה הזאת הפגישה אולם
 ונפשיות, פוליטיות עוכדות נקכעו ייסגר. לא

תתכטלנה. לא ששוכ
 לביצוע הדרך נפתחה הישראלי מחנה־השלום לפני
 לדורות, שלום לעם־ישראל להביא ההיסטורית: משימתו

היס בהתפייסות שמקורם אמיתי, וביטחון אמיתי שלום
העמים. שני בין טורית

 הכרזה נבון, מדינאי כל ובעיני נבון, אדם כל בעיני
 הפורמלית, ההכרה במשא־ומתן. לפתוח כדי מספיקה כזאת

בחוזה־השלום. להיכלל צריכה המלאה,
 לא מדוע יותר, לחצתם לא מדוע :ואומרים באים
יותר? עוד מפורשת הצהרה תבעתם

 אמונים שאינם תמימים, אנשים מפי באה זו כשטענה
 כי להם אשיב אותה. מבין אני פוליטיים, מעשים על

 אני בכך. די כאלה, בנסיבות כזאת, ראשונה בפגישה
 ממשלת־ישראל של בשליחותה לצאת עת בכל מוכן

 מפורשים ניסוחים להשיג כדי ושלישית, שניה לפגישה
יותר. עוד

 להיות האמורים אנשים מפי באה זו כשטענה אך
 בי מעוררת היא פוליטיים, טכסטים קריאת על אמונים

זו. הצהרה של משמעותה את מבינים הם בוז. רק
 ערפאת, של תשובותיו את אני ניסחתי אילו נכון,

 ניסוחים לי יש אחרת. מהן כמה מנסח בהחלט הייתי
 המשיב אבל נהדרים. ברורים, חד־משמעיים, והם משלי,

בגור להתחשב שעליו פוליטי מנהיג ערפאת, יאסר היה
 מהווים שאמר הדכרים האם : היא השאלהרבים. מים
לאו? או השלום, לקראו! קדימה, גדול צעד

 המעדיף קנאי, או עיוור זאת. להכחיש יכול עיוור רק
השלום. פני על הכבושים השטחים סיפוח את

_ ■ ■ י העיתוי. בטיב תלוי כל ד
ביכלל יכולת שרון לאריאל תודות רק אומרים: י י
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