
•  הכל־ערבית האידיאולוגיה לפרות י
 במעמקי לקונן ממשיכה הסורי, הבעת׳ של

 לבנון כמו שירח, האפונה הסורית הנשמה
 שליטי וכי סורי, מחוז בעצם היא ופלסטין,

 צריכים ואש״ף, לבנון ראשי כמו עמאן,
הסוריות. המטרות את לשרת

״ ל שהגיעה ואש״ף. ירח בין המחלוקת ן
 עזרה ,1970 של השחור בספטמבר שיאה

 בהחלט נוגד זו מחלוקת חיסול לסורים.
 כאשר הרקע יהיה — הסורי האינטרס את

 יד הכוחות חיזוק הוא הרקע כאשר יהיה.
 יאסר בהנהגת באש׳׳ף, אנטי־סוריים

 ל- היא ירדנית־אש״פית התקרבות ערפאת,
דמשק. בעיני זרא  רצים נם צעדים סוריה נקטה לכן

 ערפאת שליחות את לטרפד כדי
בעמאן•

 ראשי את שיכנעה שסוריה בלבד זו לא
 בדמשק, הנמצאים הפלסטיניים, האירגונים

לירח, התקרבות נגד גילוי־דעת לפרסם
ער של נסיונו את פיסית מנעה שגם אלא

 הוועד־ של מיוחד מושב בעמאן לכנס פאת ל
 על החלטות לקבל כדי אש״ף. של הפועל

רח. עם היחסים י כ הנמצאים הוועד־הפועל חברי
 בני* — כמצופה — הפכו דמשק
הסורית. המדיניות של ערוכה
 על החתימו הסורים מעניינת: עובדה

הקטנים, האירגונים ראשי את גילוי-הדעת
הפרו האירגון אל־צעיקה, ראש את לא אך

 ממשלת־ של כזרוע הידוע המובהק, סודי
סוריה.

 של 2 מס׳ האיש לעמאן הגיע זאת לעומת
בקו עיקבי תומך שהוא אבו־ג׳יהאד. פת״ח-
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הצב הזרוע ראש אבו־ג׳יהאד, ערפאת. של
 הקו מאבות חוקא הוא — פת׳׳ח של אית

להס כדי ההזדמנות את ניצל הוא המתץ.
 חשש ששם אומרים ויש — מסוריה תלק

 ה- אבו־ואליד, של הריגתו אחרי לחייו,
 ההגנה אדריכל אש״ף, כוחות של רמטכ׳׳ל

 מיס- באופן שנהרג המערבית, ביירות על
בלבנון. הסורי בשטח תורי

ז0צ אתו* צעד ^
ץ  ההתקרבות נגד גילוי־הדעת ותמי ד

שלום. של קו נגד בהכרח, אינם, לירח י י
ה ראש תוותמד- נאיף למשל, עימם, נפנה
ל שהשמיע השמאלגית, הדמוקרטית חזית

ה בזכות מרחיקת-לכת הצהרה אחרונה
 גם אולם ישראל. עם והדו-קיום שלום

 להתקרבות מתנגד בירח, שגדל חוותמה,
שנוא־נפשו. חוסיין, למלך כנראה, ייערך, לא המכריע הקרב

 ד טכסיסית שהיא זו, שאלה על
המרכ השאלה על אלא מישנית,

 ההכרזות את להשמיע האם : זית
ה היעדים לנכי החד־משמעיות

 כדי עתה הדרושות פלסטיניים,
 כהידכרות לפתוח ״ף לאש לאפשר

ה כוחות ועם ארצות־הכרית עם
כישראל. שלום

ה הקרב את ערפאת דחה שנים במשך
 ידע הוא שגם אף אש״ף, בתוככי מכריע

חי הוא בלתי-נמנע. שהוא — הסתם מן —
הנתו כל יהיו שבה היסטורית, הזדמנות פש
לצידו. נים

למילחמת-הלבנון, עד האחרונות, בשנים
לק מאוד זהירים בצעדים ערפאת התקדם

 ב- אש״ף של פדינת-המיני זה. יעד ראת י"
לכיבוש למעשה, נתונה. היתה דרום־לבנון

 חופש־תימ־ אש״ף להנהגת היה ולא סורי.
 חד־משמעיים צעדים מנע הסורי הווטו רץ.

השלום. לקראת
 סוביי־ בהכרזות לרוב ערפאת נאחז לכן
 להם, להתנגד יכלה לא שסוריה טייות,

 בישראל. להכיר נכונותו את להביע כדי
 האמריקאית- ההצהרה את אש״ף אישר כך

 על שדיברה ,1977 אוקטובר של סובייטית
 הפלסטיני העם של הלגיטימיות הזכויות

 להתקיים. במרחב המדינות כל זכות ועל
 ליאוניד של נאומו את פודאחד אישר הוא

 מדינה על שדיבר ,1981 ממארס ברז׳נייב
 מדינת־ישראל של זכותה ועל פלסטינית

בהצה די היה לא אך ולביטחון. לשלום
 פלס־ התקרבות לאפשר כדי אלה רות

 דעת־ את לשכנע וכדי טינית־אמריקאית
בישראל. הקהל

המ בתוכנית־פאהד ערפאת תמך כאשר
 אש״ף, על כביר סורי לחץ הופעל קורית,

בוטלה. וההסכמה
מדי אקט ערפאת הכין הקלעים מאחרי

 אש׳׳ף נכונות את להמחיש שנועד גדול, ני
״יוז היתד, זאת ישראל. עם הדדית להכרה

מ סנסציה ליצור שנועדה סרטאווי,״ מת
הק המועד לפני שבוע בינלאומית. דינית

 כי הסבורים ויש ללבנון, צה״ל פלש בוע
העיק היעדים אחד היה זו יוזמה טירפוד

 ואחד שרון, ואריאל בגין מנחם של ריים
הפלישה. לעיתוי העיקריים השיקולים  יה־ אירועי פאראדוכסלי, כאופן
 סן אש״ף את שיחררו מידחמה

 לסוריה. והרוחני הגופני השיעבוד
 ת רפא ע פיתח הנצורה ככיירות עדר

 לסלול שנועדו יוזמות, של שורה
 של למדיניות־שלום הדרך את
״ף. אש
 מנדם־פראנס פייר ליוזמת ההיענות •

 ונחום קלוצניק פילים השבוע). (שנפטר
 שקראו בינתיים), הוא גם (שנפטר גולדמן
ישראל־אש״ף. הדדית להכרה

בביירות. אבנרי אורי עם הפגישה •
 מק-קלוסקי,׳׳ ״מיסמך על החתימה •
החל ״כל את עצמו על ערפאת קיבל שבו
הפלסטינית.״ לבעייה הנוגעות האו״ם טות

קפליוק. אמנץ עם השיחה •
 באוזני אל־חסן ח׳אלד של ההצהרה •

הפי את להפסיק אש״ף נכונות על אבנרי
האלימים. גועים

נוזוזא חברה
■ ה ו י יצא כאשר שאת ביתר נמשך ז
\ מע של שלמה שורה מביירות. ערפאת '
ל הקרקע את להכשיר באו והצהרות שים

השאר: בין הכרעה.
ה בוועידת־הפיסגה ערפאת הופעת •

ה המחנה כראש פעל שבה בפאם, ערבית
 החלטות לקבלת ודאג הערבי בעולם מתון

בישראל. הכרה המאפשרות
 אש״ף, על־ידי תוכנית־רגן אי־דחיית •

בוועידת־פאס. כולו, הערבי והעולם
 האפיפיור, עם ערפאת של הפגישה •
 והפסקת בישראל הכרה בזכות דיבר שבה

הטרור.
 של והנשנות החוזרות הצהרותיו •

 שבהן ובעמאן. בדמשק ברומא, ערפאת
 לחיילים הפלסטיני העם ״תודת את הביע

 למילחמה שהתנגדו ישראל, של ולאזרחים
הפלסטיני.״ העם עם סולידריות ושהביעו

 נאיף של מרחיקות־לכת הצהרות •
 מחסידי (לשעבר קאדומי פארוק חוותמה,

 עם דו־קיום בזכות ואחרים הנוקשה) הקו
ישראל.

 עמאד של משותפת פומבית הופעה •
 אורי עם ערפאת, של הראשי עוזרו שקור,
 ב־ השלום למען פומבית באסיפה אבנרי

אמסטרדאם.
ב אש״ף נציג של הגינוי הודעות •1

אח עצמו, ערפאת ושל חמאד, נימר רומא,
 אבו־נידאל קבוצת של מעשה־הזוועה רי

ברומא. בביח-הכנסת
חול היו חוסיין עם ערפאת של הפגישות

זו. בשרשרת נוספת יה
גו מורת־רוח עוררו האלה המעשים בל
ה העניין כי רוצה שאינה בדמשק, ברת

 סוריה גם אמנם, מידיה. יישמט פלסטיני
 היא הנוקשות. מעמדותיה במהירות זזה

 ואף הנדון) (ראה לארצות־הברית מתקרבת
ביש להכיר נכונותה על פומבית הכריזה

 מדיניות לסבול מוכנה היא אין אך ראל.
עי וגמור מנוי כן, על אש״ף. של עצמאית

אפ ואם ערפאת, של במעמדו לחבל מד,
להור הכפוף באדם ולהחליפו לחסלו שר,
דמשק. אות

 חסן של הרצחניות לפעולות הרקע זהו
ל הפועל ״אברנידאל,״ המכונה אל־בנא,
 סוריה. ובשליחות עיראק בשליחות חילופין

באירו יהודיים יעדים נגד פעולוודהטרור

ת א פ ־
של ישראל...!לאזרחיו לחייליס ״תודה

 בפאריס היהודית המיסעדד, וביניהם פה,
 להתנקש והנסיונות ברומא, ובית־הכנסת

ב לחבל נועדו אש״ף, ראשי של בחייהם
 את ולחסל אש״ף של המדיניים הישגים
ראשיו.

7אנדוידא דמעו ין1נ
■  הפעם ערפאת מתכונן הסימנים כל פי י
ברורה. הכרעה להשיג *

 של דמותו על המכריע המאבק זה יהיה
.5הנהגתו והרכב פעולתו אש״ף, כיש גדולה שאדה מעורר הרכר
ראל.

איר־ של הפעולות יותר: המור
ד המכוונות אבו־נידאד, גון ג  נ
 כהודעות מתוארות וערכאת, ״ף אש

 בכדי־ה- וגם כישראל, רישמיות
ם כפעולות תיקשורת, ע ט  ״ף. אש מ

 על סתמית סדוכר היותר לכל
 שהקורא כך פלסטיניים״, ״מהכלים

כ המדובר כי מתרשם התמים
המרצחים״. ״אירגון ״ך, אש

*שואלית אחריות
* ם ף  האינטרס את באמת תואם זד, קי א

י ישראל של האמיתי • י
מש ישראל של הצהרה וכל פעולה כל

ב המאבק על בעקיפין או במישרין פיעות
 הצהרה או פעולה שכל כשם אש״ף, תוך
בישראל. הנעשה על משפיעות אש״ף של

 כי האומרות ייטראליות הצהרות
 כאש״ף, לעולם תכיר לא ישראל

 וכי שלום, של כקו ידכק אם גם
 מדינה להקמת לעד-דם תסכים לא

 ב־ גם וברצועה, כגדה פלסטינית
 וסופי, גמור שלום של מיסגרת
 ב־ הקיצוניים את כמוכן מחזקות

 אנשי כי לטעון להם ועוזרות אש״ף,
 אנשים הם כאש״ף המתון הקו

 כוו־ את סכינים שאינם נאיכיים,
ישראל. של נות־הזדון

 מוד כי המוכיחה פעולה כל זאת, לעומת
 הוא וכי וגובר, הולך ישראל של גה־השלום

 הישראלית, המדיניות את לכוץ מחר עשוי
באש״ף. המתון הקו את מחזקת  כישראל שנערכו הפגנות״השלדם

 כביר רושם עשו הסילחסה כמהלך
 וחיזקו הפלסטיני, העם המוני על

ה הקו ראשי את מכריע כאופן
מס עצמו ערפאת באירגון. מתון
 הפגנות על הרף כלי כימעט תמך
שלו. הקו על להגן בבואו אלה,

הישראלי? האינטרס מהו היא: השאלה
 תשובה כך על יש הליכוד לראשי

 הקו את דווקא לחזק כדאי :כרודה
״ף. כאש הקיצוני
מח ורצחני טרוריסטי אש״ף של תדמית

שמוכ בגין, ממשלת של הטיעון את זקת
 לישראל, והרצועה הגדה את לספח רחים

אי שהשלום לדבר,״ מי עם ש״אין מכיוץ
 מפני להתגונן ישראל ושעל אפשרי, נו

הרוצחים.
פעו משתפת הישראלית העיתונות רוב

 ער־ על הסוריות ההתקפות זה. קו עם לה
 בלי-התיקשורת על-ידי תוארו השבוע פאת

 ערפאת של יוזמותיו רבה. בהנאה בארץ
 או סיקור, בשום בארץ זוכות אינן ואנשיו
ולגלגני. מיזערי בסיקור

יחי אולי היסטורית, הזדמנות עכשיו יש
 בקרב יסודי שינוי-ערכים לחולל במינה, דה

 של דורות ארבעה אחרי הפלסטיני. העם
הת של דרך על לעלות סיכוי יש מילחמה,

 השטח, פני על רק לא אמיתית פייסות
העמים. שני של התודעה במעמקי אלא

היס פשע זה יהיה כך נדצוס
 כד ישראל תעשה לא אם טורי,
 את ולחזק לעודד כדי אפשרי דכר

 ולאפשר ״ף, כאש המתונים הכוחות
 השלום, אויבי עד להתגבר להם
הישראלי. הקיום אויכי גם שהם

 על להצטער רק אפשר זה, רקע על
 מחנה־ מראשי כמה של ודיבריהם מעשיהם

 הזדמנות בכל התוקפים הישראלי, השלום
טכ חשבץ מתוך אש״ף, את אבחנה ובלי

 אש״ף על ההתקפות כי להם נדמה סיסי.
 את הישראליים, מאזיניהם באוזני מאזנות,

השט והחזרת השלום בזכות הצהרותיהם
״פו הן אש״ף על ההתקפות הכבושים. חים

 ה־ התדמית את לחזק ובאות פולאריות,״
 להטיף בבואם הדוברים, של ״פטריוטית״

״פופולרי.״ שאינו שלום, של לקו
 והוא ומוטעה, קלוקל חשכון זהו

סטרתו. את סחטיא
 אם חסר־ערך, הוא שלום על דיבור כל
ל ואמינה מוחשית דרך על מצביע אינו

 בין הידברות היא היחידה והדרך שלום.
הפלסטיני. העם והנהגת ישראל

הפלס להנהגה כיום העוזר מעשה כל
לקבי ולהגיע הפנימי במאבק לנצח טינית

 הדו־ השלום, בזכות חד־משמעית עמדה עת
 על התגברות תוך ההדדית, וההכרה קיום

 משרת העבר, ומישקעי פנימיים פיקפוקים
 וארוך־הטווח הבסיסי הלאומי האינטרס את
 מחבל הפוך מעשה כל מדינת-ישראל. של

בישראל.
 על ככרה אחריות סטיד הדכר

 לאינטרס המורע כישראל אדם כל
הש :ישראל של הבסיסי הלאומי

השלום. גת




