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 גמימגע ■הוכח ושל״ג

 הכטיח שלא כושל,
♦7י7חג את־שזרם

ש־ של בפעטה התכסה הר-כנען
 במקומות מנותקת. היתד. צפת לג.

 ש־ פפני הלימודים, הופסקו נים
 מוכנה היתד, לא מפשלת-ישראל

 ל־ הדרושים הכספים את להקציב
הכיתות. היסום
 על השבוע איים השלג לא אך

שלום־הגליל.
ממשי. יותר הרבה איום נמצא

 שיבעה הקיר. על כתובת
 ל* יצאה שהממשלה אחרי חודשים
 שלום־ ,מיבצע שנקראה מילחמה
 סכנת־הפיגוע כי הסתבר הגליל',
 קודם שהיתר, כפי בעינה נשארה

לכן.
 ד,מיש־ התכנסו בקריית־שפונה

 לשים שנועד למשא-ופתן לחות
 בתולמת הארוכה זו, למילחמה קץ

קורב לתבוע הממשיכה ישראל,
 ופצועים הרוגים — ישראליים נות
 שעה באותה יום. פדי כימעט —

משגרי־סילים. העיירה אל כוונו
ואח קורבנות, 500 שנפלו אחרי 4

 עצום מחיר שילמה שישראל רי
 זה, מיבצע עבור השטחים בכל ורב

 ם־ :לשווא היה הכל כי הסתבר
שהיתום כפי היתה כנת־ז־,פיגועים

 הדעת על להעלות היה קשה
 היא למילחטה: יותר חמור סיכום
 דבר. פתרה לא והיא הרבה, עלתה

 ורפאל שרון אריאל של התפארותם
 ניתן כאילו המילחמה, ערב איתן

 הפלסטינית' הבעייה את .לפתור
 כמיק- הוכחה צבאיים, באמצעים
ח אנשים שאמת כפי סם־שווא.

 לבעיית :רב זמן במשך מהם כמים
 עפים, שני בין סיכסוך לכל כפו זו,

ץ ן א ו תי  פיתויה רק יש צבאי. פי
להלן). (ראה סדיני

 ואיתן שרץ בגין, מנחם בשביל ,
הקיר. על הכתובת זאת היתה

המילחסה
ס *זבות י ד ש ח

 וגשיא ״!ז אש ראש
 עס וס7ש7 קראו עיראק
 הממשלה אך — ישראל

שותקות♦ והכגסת
 ממשלת-ישראל עמדה לא סעולם

 יוז־ של מרוכזת כה פיתקפה לפני
ע ירדו הצעות־השלום סות-שלום.

 המרי־ קברניטי בעיני במטח. ליה
 של מטח מכל גרועות היו הן ^נה

פגזים.
באה ביותר המדהימה היוזמה

 ה־ השלים חוסיין, סדאם ממרחק.
 שיחה פירסם עיראק, של בילעדי
 חודשים ארבעה לפני כבר שניהל

א סתם ולא אמריקאי, מדינאי עם
 פוליטיקאי דווקא אלא מריקאי,
 בית- חבר סולארג/ סטפן יהודי:

 יהודי ארצות־הברית, של הנבחרים
 ״יהודי' מחוז־בחירה המייצג צעיר

בברוקלין.
הימ אד מכריע״. ״תפקיד

 ה־ האדם מפי באו העיקריות מות
ערפאת. יאסר ביותר: לכך מוסמר
 בדצמבר, 30ב־ ,1983 שנת ערב

לעני לטוס שעמד לפני קלה שעה
 קרייסקי ברונו ד,קאנצלר עם שה

ה הספרדית, בפאלפה-דד,-מיורקד,
או לעיתונאית ראיון ערפאת עניק

 הצעתו על חזר זה בראיון סטרית•
יש הוגי־דיעות של כינוס לכנס

 בענייני לדיון ופלסטיניים, ראליים
השלום.
 לה של הישראלי לכתב ערפאת

שהת בראיון קפליוק, אמנון ממד,
 יומן (ראה הנצורה בביירות קיים

יש כלי־תיקשורת אף אולם אישי).
ל לנכון אז מצא לא אחד ראלי
 מלבד — במלואו הראיון את פרסם

).2346( חוה העולם
 ערפאת חזר כאשר השבוע, גם

 ולא החופשית, בתוניס ההצעה על
 אף מצא לא הנצורה, בביירות

 לנכון אחד ישראלי כלי-תיקשורת
 (ראה במלואו הראיון את לפרסם

מיסגרת).
 הצעה ערפאת השמיע כן לפני

 ראיץ להעניק :אחרת מרעישה
 של הממלכתית לטלוויזיה בילעדי

 זו לא הטלוויזיה מדינת־ישראל.
 אלא להצעה, נענתה שלא מילבד

(ראה מצופיה אותה העלימה אף

נורמליזציה
שידור).

 חד־ באורח הצהיר גם ערפאת
 הדדית להכרה מוכן שהוא משמעי

מדינת־ישראל. עם

 בהם.״ רב אסון לי יש סינית.
ה נעשה לא הצער, למרבה

 היה שיכול בישראל דבר שבוע
ה תנועת־השלום זה. אפון להצדיק

מת אינו זה סירוב של ד,מתיר
ל לעלות עלול הוא בדם. רק בטא

ל שונה מסוג עצום, מחיר ישראל
גמרי.

ממ יצרה המדינה קום למחרת
 הפיקציה את בן־גוריון דויד שלת

ב הדרוזית העדה מהווה כאילו
 שונה לאום — נפרד עם ישראל

 הדרוזים עסקני הערבי. הלאום מן
 מפני זו, מופרכת קביעה קיבלו

ש ומפני השילטון, את ששירתו
נש ייצאו ועדתם הם כי האמינו

מכך. כרים
ל ערבים כמובן, הם, הדרוזים

הער משאר שונים הם דבר. כל
באמונתם. רק בים

 התקיים. השילטון רצון אולם
 וכך נפרד, ״לאום״ הפכו הדרוזים

 שירתו הם בתעודת־הזהות. מצויין
 הצטיינו ובמישמר־הגבול, בצה״ל

אח ערבים נגד בפעולות במיוחד
 של גדול מיספר יש כיום רים.

 על נוסף דרוזים, חיילי־מילואים
 ו- בצבא-הקבע המשרתים הדרוזים

סדיר. בשרות״חובה
שק ת. נ אנגו  של בידודם לפל
להת היה יכול בישראל הדרוזים

מ קיים היה לא עוד כל רק קיים
ב אחיהם ובין בינם יומיומי גע

ובלבנץ. סוריה
 כפרים כמה ישראל כבשה כאשר
 הו- נסדקה ברמת־הגולן, דרוזיים

הש לא הדבר אולם מת־הבידוד.
 הם כי הדרחיים, החיילים על פיע

 פילחמה שיש ההנחה את קיבלו
ה הצבא וכי וישראל, סוריה בין

וחיילים מפקדים הכולל — דרוזי
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העילית״ ״ישראל
 באוזני ערפאת הצהיר כן לפני

״הכו :היוונית סוכנות־הידיעות
ב והדמוקרטיים המתקדמים חות

 מכריע תפקיד לפלא יכולים ישראל
הפלס־ הבעייה של צודק בהסדר

אמריקאיים) עיתונים במאות רות של (קאריקטורח

ישראלי־פלסטינ מיפגש על עונאת
 מדבריו הקטע של מלא מילולי תעתיק להלן

 הישראלית. תנועת־השלום על ערפאת יאסר של
 הווינאי העיתון כתבת עם בראיון נאמרו הדברים

ב המתגוררת הרונטר, גודרון הכתבת ״קוריר״.
 שהובטח אחרי לתוניס, כך לשם טטה פאריס,

זח. בילעדי ראיון לה
ה מילחמת־ד,לבנון ביפי דווקא :המראיינת

כי תנועת־שלום. חזק ביטוי לידי בישראל גיעה
ז אליה אש״ף מתייחס צד

 באמצעות תודתי את לה העברתי ערפאת:
 ב- עליה דיברי־הערכה השמעתי כלי־התיקשורת.

 להם, משגר אני ובכוויית. ברומא לפשל נאומיי,
 הטובים איחוליי את עמנו, בשם לוחמינו, בשם

היש לתנועת־השלום ידי את מושיט אני ביותר.
 טרוריזם, נגד טבח, נגד סילחמה, נגד היא ראלית•

זכויותינו. בעד
 קשרים עיסה קשרת לא מדוע ג המראיינת

ן ללבנץ הפלישה לפני יותר חזקים
עם לא מזפן. קיימים עימם הקשרים :ערפאת

 כך על עומדים אנו אישים. כמה עם אבל כולם,
 בצורה לומר רוצה אני יימשכו. אלה שמגעים

 במעשי־הטבח, אשמים היהודים לא :לגמרי ברורה
 ו- צברה הלבנוניים במחנות־הפליטים הטבח כמו

שברא המיליטריסטית, בכת הוא האשם שאתילא.
שרץ. ורוצח״ו־,ילדים בגין עומדים שה

ה לעיתונאי אמרת באוגוסט נ המראיינת
 מהעיתון קפלוק) (במקור קפליוק אמנון צרפתי

 ישראלי־פלסטיני, למיפגש אפשרות שיש נזונד, לה
 ז זה בעניין הגעת לאן בשלום. לדון כדי

 ייטול קפליוק שמר לכך ממתין אני :ערפאת
 עם יחד כזה, כינוס ויארגן היוזמה את לידיו

 עמדות שביטאו אחרים, וישרים כנים אישים
הטבח. נגד ושפחו אמיצות,

 עיתונאי? זאת יעשה ממע המראיינת:
? אתה זאת תעשה לא מדוע

 אני !זה את הבטיח שהוא מפני :ערפאת
זה. ראיץ יקרא שהוא מקווה

 משותקת. כימעם היתד, ישראלית
ה שהטיל המוחלט הווטו הסיבה:

 משמעותית פעולה כל על מערך
עכשיו. שלום תנועת של

מיעזטיס
ש 11*1־־** תר ד ח

א7  זמן היה שרון 7ארי
ת7א7 כ  היה א7 ור♦7מיי יז

מהלכנון. דרוזים7 זמן ו7
 כדי זמן השבוע היה שרץ לאריאל

 עתי- השחקנית את בחוותו לקבל
 טיילור. אליזבת רת־השערוריות,

ל זמן היה לא שרון לאריאל אבל
 דרוזית מישלחת של פניה את קבל

 מזה בארץ לו הממתינה מלבנון,
 המאורעות על לדץ כדי שבועיים,

בהרי־השוף.
 המיפגש נערך שבו היום באותו

 נהרג וטיילור, שרון בין ההיסטורי
בהרי־השוף. ישראלי חייל

להתמו הסירוב כדם. רק לא
 חיילי של נוכחותם בעיית עם דד

 השבוע הגיע בהרי־השוף צה״ל
 ב־ אסר בגין מנחם גבוה. לצליל

 שר-התיקשו- על ישיבת־הפסשלה
 להעלות אף ציפורי, מרדכי רת,
הנושא. את

צבא־אוייב. הוא — רבים דרוזיים
 זה מצב התערער לאחרונה אך

 עתה משרתים הדרוזים לחלוטין.
 באו הם אוייב. אין שם בלבנון,

 עדה .חדשה מציאות עם במגע
 לפני העומדת וחזקה, גדולה דרוזית

המסור אויביהם מצד סכנת־טבח
הח שצה״ל בעוד המארונים. תיים-
ה בידי שהיה הנשק מן חלק רים

כ העניק הוא בהרי־השוף, דרוזים
ה מכל נשק של עצומות מויות
 מסתימת שאינן לפלאנגות, סוגים

 הדרוזים את לחסל כוונתן את כלל
הראשונה. בהזדמנות
 חורש זה כל האוייכ. ידידי

ה של בליבם מאוד עמוק חריש
 שבועות כמה מזה בישראל. דרוזים

ה תסיסה- של בתהליך נתונים הם
ל הימים ברבות לשנות עלולה
 למדיגת-ישראל. יחסם את חלוטין

רבים. להדהים עלולות התוצאות
הופ הישראלית-דרוזית הברית

רמ כל של ליבו גסה. בצורה רה
א של בליבם קשור ״ישראלי' זי

 בפלאנגות רואה הוא בלבנון. חיו
 לפלאנגות שעוזר ופי רצחני, אוייב
הרמזים. כאוייב נראה
 עם בשיחה להידץ עמד זה כל

 ואריאל מלבנון הדרחית המישלחת
 תחת אותה. קיבל לא שרץ שרון.

 אשה של פניה את קיבל זאת
מהוליווד. מטופשת
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