
 (ראה אחרת בדרך זאת עשה מהם אחד כל
אומרים). הם מה

 הפגישה, את לקיים סירב שריד יוסי
 שהוא קודם, שבועות כמה שהכריז למרות

סרטאווי. עם להיפגש מוכן
 זוגיים בימים יונה — ההפכפך גור מוטה

 להיפגש סירב — בלתי־זוגיים בימים ונץ
גיבור־שלום. כשהוא גם — איש־אש״ף עם

 אך סרטאווי, את שיבח שם־טוב ויקטור
 הצער ״למרבה כאילו לטענת־הכזב הצטרף

 — עצמו״ את אלא מייצג סרטאווי אין
 מכונות־ על־ידי שיטתי באופן המופץ כזב

ו ארצות־הברית ממשלות של התעמולה
 לכך ברורות הוכחות שיש העובדה ישראל.

דע ועל ערפאת בשליחות פועל שסרטאווי
 ערפאת שנתן הראיון השאר, ובין — תו

שם־טוב. את הטרידה לא — לאבנרי
 מעורר אלה אישים של ההודעות נוסח

 רק בהן ראו עצמם שבעליהן החשד את
 :לעין גלויה האמיתית הסיבה אמתלות.

 מנחם על-ידי בארץ שנוצרה ההיסטריה
 אבג־ אורי נגד ציד־המכשפות ואנשיו, בגין

 ה־ התגברות ערפאת, עם הראיון אחרי רי
 וחוסר־האו- המערך מיפלגות בשתי ניצים

 הסתה מול הישראלי מחנה־השלום של נים
 כולם הארבעה, מן מנעו אלה כל — זו

ליוזמה. מלהיענות עסקני־מיפלגות,  הזדמנות בכך שהחמיצו יתכן
 לאומית מבחינה גם בלתי־חוזרת,

אישית. מבחינה וגם
 בעלי על־ידי שנשאלו השאלות אחת

 היוזמה באה מדוע :היתד, בישראל רצון־טוב
 בפאריס, סרטאווי של הצהרה של בצורה

י בביירות ערפאת של הודעה של ולא
 המילחמה לפני פשוטה: סיבה לכך יש
 בפאריס, ההצהרה את למסור נוח היה

נמ כך כי בביירות, בדיעבד אותה ולאשר
 על־ידי בה לחבל חזית־הסירוב מאנשי נע

ערביות. מדינות מצד לחצים הפעלת
 אש״ה הנהגת כיתור עם עתה,

אח מסיבה סביר הדבר בביירות,
 מפי באה אילו כזו, הצהרה רת:

ל עלולה היתה בביירות, ערפאת
המנ של וכנסיון ככניעה, היראות

עורם. את להציל הנצורים היגים
 סרטאווי, כלפי לעלות יכולה זו טענה אין

 ארוכות שנים מזה והמטיף באירופה, הנמצא
עצמה. זו למדיניות

ע ו ^ ת ג מ ח ל י מ

 מילחמת־הלב־ של המכריעים היבטים י י אחד על אור מטילה כולה פרשה
בביירות. השבוע שנוצר המצב על וגם נון,

 כביכול, באה, שרון אריאל של מילחמתו
 היטב יודע שרון אך אש״ף.״ את ״להשמיד

 ניתן — להשמיד אי־אפשר אש״ף את כי
בביירות. הנמצא החלק את רק להשמיד ב אש״ף הנהגת תושמד אם

 העם של ההנהגה תעבור ביירות,
 לגמרי, לגיטימי באופן הפלסטיני,

ב הנמצא אש״ף של הפלג לידי
זה. לרגע והממתין דמשק,

ב הנוכחית ההנהגה בין העיקרי ההבדל
 :זה הוא בדמשק החילופית וההנגה ביירות

ש במשך התקדמו ואנשיו ערפאת יאסר
ו שלום, של להסדר הנכונות לקראת נים
 ולהקמת הדדית להכרה עתה מוכנים הם

 ה־ הקבוצה ישראל. לצד פלסטינית מדינה
 הסורי, המישטר בידי הנשלטת דמשקאית,

ושו בישראל, להכרה וכל מכל מתנגדת
עימה. שלום כל ללת  :כפארארוכס נראה זה לכאורה

 בגין־שרון ממשלת מעוניינת מדוע
 המתון, אש״ף את דווקא להשמיד
לקיצונים? המנהיגות את ולמסור

 יש וכלל. כלל פאראדוכס זה אין אולם
 עם שלום מוצק. פנימי הגיון זו בעמדה

והר הגדה החזרת :פירושו המתון אש״ף
פלס מדינה והקמת הפלסטינים, לידי צועה

 השולל הקיצוני, אש״ף ואילו בהן. טינית
מטרו את בדיוק משרת ישראל, קיום את

 יבין כולו העולם בגין־שרון. של תיהם
 לצפות ושאין כזה, אש״ף עם לדבר שאין

בנסי והרצועה הגדה על שוותר מישראל
 לישראל והרצועה הגדה סיפוח אלה. בות

קיימת. עובדה אז יהפוך
 הוא סרטאווי ושרון, בגין כעיני

 מאשר יותר ומסוכן גדול אוייב
 שלא חבש, וג׳ורג׳ ג׳בריל אחמד
שיר שמעשיו אבו־נידאל, עד לדבר

ממשלת־בגין. של האינטרס את תו
 דברים אבנרי לאורי ערפאת אמר אילו

 מדינת־ישראל, של חיסולה בזכות קיצוניים,
 מכיוון אך אבנרי. את רודף איש היד, לא

 להכיר מוכן שהוא לאבנרי מסר שערפאת
 הראיון הפך שלום, עימד, ולכונן בישראל

למעשה־בגידה. ושות׳ בגין בעיני
ש ניגוד־האינטרסים גם מכאן
 ישראל ממשלות כץ לפתע התגלע

ואדצות־הברית•

 הבחינות, מכל היתה. מילחמת־הלבנון
 ישראל משותף. ישראלי־אמריקאי מיבצע
 את רק לא סיפקה ארצות־הברית פלשה,

 לשערי עד נמשכה זו שותפות
הדרכים. נפרדו שם ביירות,

במ אינטרס שום אין לארצות־הברית
 כסף של מגש על הפלסטיני העניין סירת
 ברית־המועצות לידי ובעקיפין סוריה. לידי

מ כולו הפלסטיני שהעם בשעה דווקא —
ב והסורית הסובייטית הבגידה נגד תקומם
ב בחוגי־השילטון רבים אנשים עניינו.

ל כדי השעה זוהי כי מאמינים וושינגטון
 אש״ף את למשוך לאש״ף, היחס את שנות
רק כי ולשכנעו הסובייטי החיבוק מתוך

 אלה אנשים לו. לעזור יכולים האמריקאים
 סרטא- ביוזמת הקלעים, מאחורי תומכים,

פרסי. הסנטור שעשה כפי ווי
ה בוושינגטון, ניצחה לא עדיין זו דיעה
 וחוסר־ בילבול של כללי במצב עתה נמצאת

 בין השילטון בצמרת מאבק יש אך ישע.
בת להמשיך המבקשים ובין כך הסוברים

 בינתיים שרון. באריאל בלתי־מסוייגת מיכה
 מערב- על להתקפה האמריקאים מתנגדים
 אש״ף את להשמיד היא שמטרתה ביירות,
 מלאכה לבצע גמור שרון עם ואילו המתון.

נורא. מרחץ־דמים של במחיר אף זו,
 המתון, ״ף אש של השמדתו כי

עיצאם הוא ביותר המובהק שנציגו

 שד מישנית מטרה אינה סרטאווי,
ק המטרה זוהי המילחסה. י ע ה

. רית
 ההיסטורית, יוזמתו בהכנת החל כאשר

 שרון אריאל כי בחשבון סרטאווי לקח לא
אותו. יקדים

ב מילחמת-מנע, היא מילחמת־הלבנון
ה בציבור המקובל מזה מאוד שונה מובן

 יוזמת- למנוע כדי נפתחה היא ישראלי.
 האפשרות את תסכן אשר פלסטינית, שלום
לישראל. והרצועה הגדה את לספח

 ביוני 14ה־ — הגורלי התאריך
ה המיפנה את הוליד לא — צאע±

היסטורי.
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