
על מדווחאבנריאורי

 בפעם נפגשנו מאז הרכה רה״ק
ערפאת. יאסר אמר שעברה,״

 ,רחב־ד,מידות בחדר הספה על ישבנו
 — פלסטיניים בספלים מקושט שהיה

 ובו שטיח־קיר מפת־הארץ, ובו שטיח־קיר
 של תבליס־זהב פלסטינית, כפרית נערה
 הארץ, מובלטת ובו הערבי העולם מפת
פלס והם ארץ־ישראל, לה קוראים שאנו
 מש• התמקדה אלה שמות כשניטין•

כולה. הפגישה מעות
 ומימיני ערפאת, של לימינו ישבתי

 ואחד המארח, ישבנו מימינו ארנון. יעקב
 בשם הידוע באש״ף, המרכזיים האישים

אבו־מאזן.
 פלד, מתי ישב ערפאת של משמאלו

 שמיפגש האיש סרטאווי, עיצאם ולידו
 עי־ ישב לידו הגדול. ניצחונו היה זד.

 לעניינים ערפאת של עוזרו שקור, מאד
ישראליים.

 הארץ: של אחרת מפה היתד. זאת
 ממוצא־עי־ ופלד מירושלים, בא ארנון
 היא ומישפחתו בעזה, גדל ערפאת לית.

 שקור ירושלמית. בחלקה עזתית, בחלקה
 מעכו. וסרטאווי בגליל, סח׳נין מכפר בא

 מתל־ באתי אני מטולכרם. בא המארח
 מצפת. ואבו־מאזן אביב,

האנושית. המפה זוהי
 האמיתי ששמו אבדמאזן, של המוצא

 קודם שימש נבר עבאס, מחמוד הוא
רחל אשתי בינינו. לשיחה נושא לכן

 וכי האחרונה, טיפת־הדם עד להילחם
קרוב. מותם

מתי באוויר אז שררה מכל כתוצאה
 אח־ של מצב־רוח באופוריה, מהולה חות

 שיפחה מין מהולים היו שבו רית-הימים,
ראי והתרוממות־הרוח. מועקה מוזרה,

 בימים כזה במצב־רוח משלנו אנשים תי
 לפשל. בנגבה, .1948 של ביותר הקשים
 היה פעם ולא נרגש, אז היה ערפאת

 אל רק לא באמצעותי מדבר שהוא נדמה
ההיס אל אלא הישראלית, דעת־הקהל

טוריה.
 ערפאת יאשר רגוע. הבל עכשיו

 היה לא הוא אך השתנה, לא
חייכני. נינוח, היה הוא מתוח•
 שמתי עימו הראשונה בפגישתי עוד

 בכלי- דמותו שבין העצום להבדל לב
 פנים־אל־פנים. הופעתו ובין התיקשורת

פשו הליכות בעל אדם הוא החי ערפאת
 אנושי מגע מהר חיש היוצר מאוד, טות
 מהירה. תפיסה בעל הוא בני־שיחו. עם

 שאינו מוחלט, עצמי ביטחון בו ניכר
כלשהם. חיצוניים לגינונים זקוק

 סכינים האיש, של כנוכחותו
 מעמדו. מבוסם מה ועל כוחו כסה
 גן־ את רכה כמידה מזכיר הוא

כאופי. הרכ ההבדל למרות גוריון,
ומסו מהיר, כושר־החלטה בעל הוא

במ בו ביותר חשובה החלטה לקבל גל
פנומ זיכרון לו שיש עליו אומרים קום.
פעם מדי שולף הוא השיחה בשעת נלי.

המשותפת ההודעה
 המועצה מטעם מישלחת עם נפגש ערפאת, יאסר אש״ף, יושב־ראש

 מתי (מיל׳) האלוף השתתפו שבח ישראלי־פלסטמי, שלום למען הישראלית
 חד״ר בפגישה השתתפו הפלסטיני בצד ארנון. יעקב וד״ר אבנרי אורי פלד,

שקור. ועימאד סרטאווי עיצאם הד״ר אבו״מאזן,
 לפעולה הדרבים נבחנו וכן התיכון, במיזרח המצב לעומקו נסקר בפגישה

התיכון. במיזרח וצודק בר־קיימא שלום למען משותפת
 כוחות״השלום שממלאים לתפקיד הערכתו את הביע ערפאת היו״ר

ויציב. צודק שלום למען ומאבקם הישראליים
 הפלסטינית, סוכנות־הידיעות על־ידי בו־זמנית לפירסום נמסרה זו הודעה

 לפי 18.00 בשעה ,1983 בינואר 20ה־ החמישי, ביום הישראלית, והמועצה ואפא,
ישראל. שעון

 שם הר־כנען, על בצפת, בילדותה גרה
 שבה בתקופה רופא-ילדים אביה היה
 טיפל אי־פעם האם ילד. אבו־מאזן היה

 אבדמאזן 1 בבעל־שיחי המנוח חותני
 אחדים מיבנים זכר הוא אבל זכר. לא
 אשתי. מסיפורי לי הידועים הר־כנען, על

 שהקימה האשה לוי, שרה את זכר הוא
 היה כשההר בכנען, שכונת־אמנים מעין

ונהדר. שומם
פשו חליפת־חאקי לבש ערפאת יאסר

 כד חבש כשנכנס, היטב. מגוהצת טה,
 הסיר הוא אש״ף. סמל ועליו בע־פרווה,

היטב. מטופל היה זקנו ביושבו. אותו

י בן־גוריון נ י ט ס ל פ
ה אם ^  מזה שונה ערפאת זה הי

ז בביירות שפגשתיו ■ י
ולא. בן

 המאבק. בתוך ערפאת חי בביירות
 בעיצומו הקווים, את חציתי שבו ביום
 והפצ- הפגזות בו שהיו יום המצור, של

 שמישהו בכך ביטחון כל היה לא צות,
 עצ- ערפאת ובראשם אנשי־אש״ף, מאלפי

 כבר שדובר אף הקרב. מן חי ייצא סו.
 האמין לא הסכם. מתור פינוי על אז

 ואנשיו, ערפאת ליבו. בעומק איש בכר
המער ביירות ברחובות עימם שנפגשתי

עליהם שנגזר יתכן כי בהרגשה חיו ית ב
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 בקפדנות. בו ורושם קטן, פינקם־כים
 שעלה או ששמע רעיון מסודר, בכתב־יד

כשמ פעם מדי שיחה. כדי תיד בדעתו
ו מעלעל הוא כלשהי עובדה על דובר
בן־גוריון. לעשות נהג בדיוק כד בודק.

 שומע הוא אם לדעת סקרן הייתי
 טוען, ארנון יעקב רושם. שהוא בשעה

מסו שהיה אחד אדם רק בחייו שהכיר
 לדעת נוכחתי ספיר. פינחס :לכד גל
ש בשעה זו. תכונה יש לערפאת גם כי

בק ורשם ערפאת ישב פלד מתי דיבר
בכתי מרוכז כשהוא דברים, כמה פידה
 אד דבר, שומע אינו כאילו ונראה בה,

 שמע כי שהעידה הערה הפליט לפתע
מילה. כל

 דו היתה שנדונו רכים כדברים
 כנושאים מראש. נחרצת דיעה

 לשקול השתכנע כי נראה אחרים
 כנושא לפחות מחדש. הדכרים את

שהצ לי נדמה היה אחד חשוב
כליל. דעתו את דשנות לחנו
 נמוכודהקו- בדמותו כאשר ימים, היו

הצ היישות התגלמה בן־גוריון של מה
 רק היה לא רגעים, באותם כולה. יונית
 הציוני המאבק סמל אלא ודובר, מנהיג
 לבן־גוריון הדומה ערפאת, כזהו כולו.

 היי- את כעת מגלם הוא בקומתו. גם
העק את מסמל הוא הפלסטינית. שות

 המסרבים המיליונים, ארבעת של שנות
מח הוא להיכנע. או להיטמע להיעלם,

 וברגעים הצלחה של ברגעים מעמד זיק
 אנשיו בגורל התחלק הוא כישלון. של

 טס והוא להימלט, תחת הנצורה, בביירות
 שי- של ברגע ונשיאים. מלכים בין עתה

ש המדינות את באוזנינו מנה חת־חולין
והרשי האחרונים, בשבועיים ביקר בהן
 שהוא עליו אומרים מהממת. היתד, מה

 זו גם ביממה. שעות 20 לעבוד יכול
בן־גוריונית. תכונה כמדומני, היתה

 כקרב מעמדו נדמה, כך כרנע, י
 שהיה מכפי חזק הפלסטיני העם

 עם להיפגש החלטתו אי־פעם•
 כיטוי היתה ישראלית סישלחת

 פחד לא הוא הזאת. דתחושת־הכוח
הקנאים. מפני

ד שמיר רי ב י ג ו
י  זו פגישה של המדיני הרקע ד *
 צמרת בין בהיסטוריה הראשונה — +

 תנועת- של ונציגים הפלסטינית התנועה
תא שני מלמדים — הישראלית השלום
ריכים.

מרא שכמה אחרי מייד זומנה הפגישה
 סוכני הפלסטיניים, אירגוני־הסירוב שי

ב פיסגת־זוטא מעין קיימו ולוב, סוריה
 את לדחות והחליטו לוב, בירת טריפולי,

 את לשלום, ההליכה את המדינית, הדרו
 ועידת- של והחלטות־השלום תוכנית־רגן

 בינם גמורה זהות־דיעות נוצרה פאס.
ממשלת־בגין. ובין

מש שדחו ועידת׳־טריפולי כתום
ו ערפאת דיאסר הודעה תתפיה

 כדמשק, עימם להיפגש ממנו תבעו
ההחל עד לו להודיע שיוכלו כדי

 מרפאת יאמר כהן. ולדון טות
 לצערו, יכול, אינו כי להם הודיע

 קכע ככר כי — עימם להיפגש
 ראשי עם מדעד כאותו פגישה

הישראלי. מחנה־השלום
ב 14,־ד הוא השני הקובע התאריך

 הלאומית המועצה תתכנס שבו פברואר,
 התנועה, של העליון הגוף הפלסטינית,

 מאורע לפני מחודש פחות אלג׳יר. בעיר
 פומבית להיפגש לנכון ערפאת מצא זה
 את המגדיר ישראלי, גוף של נציגות עם

 מצע לו ושיש וכפטריוטי, כציוני עצמו
הדדית. והכרה דו־קיום של ברור

 מהות את קכע זה כפול עיתוי
 עצם פלסטינית, מכחינה הפגישה.

 כלפי כרודה הכרזה היווה קידמה
 הפלסטיני העם כני מיליון ארכעה

 הלאומית: המועצה חכרי וכלפי
 להסדר אש׳׳ף הנהגת שד החתירה

 עוכדה עתה היא ישראל עם מדיני
לשינוי. ניתנת שאינה מוגמרת,

 ובין מילולית הצהרה בין ההבדל זהו
 כך לפרש ניתן הצהרה זה. מסוג אקט

 לשנותה. או להכחישה ניתן אחרת, או
 כשהוא ערפאת, יאסר של הצילום אך

לשע וחבר־כנסת אלוף־צה״ל בין יושב
ני אינה העולם, בכל שהתפרסמה בר׳

עובדה. קבעה היא לשינוי. תנת
 ההד העיקרית, המשמעות זוהי

היס לפריצת־דרד זו פגישה פכת טורית.
הג על-ידי בכוונה חוזקה זו משמעות

 של מיפגש זה היה הפגישה. מהות דר^
 קבוצת־אישים, של לא מישלחות, שתי
 ניסוחה בהודעה. בפירוש הוגדר גם וכך
ב המזכירה בצורה משותפת׳ הודעה של

 מיפגשי־צמרת של הודעות־סיכום כוונה
 לחזה היא אף נועדה ראשי־מדינות, של

1י"׳ זו. עובדה
 במש■• זו. לפגישה הכנות הרבה היו

 הישראלית החומצה ראשי נפגשו השנים
 ד- רוב עם ישרארייפדסנויני שלום למען

. אד אש״ף, של מנהיגים . , ־ , * ו י ה
ב כדלעל ושמרני שלא־לפירסום. שית

כעי ערפאת, עם נפגשתי אני קפדנות.
 המייוח־ בנסיבות פוליטי, וכאיש תונאי

 ״נש״אש״ף עם נפגשנו ביירות. של דות
בינלאומיות. בוועידות שונים לח שונה היתה זו פגישה אך
 שהיא מפני קודמותיה, מכל לוטין
הסמ כל כעל פוליטי, אקט היתה
פומ רישמיות, הדדיות, של מנים
וככירות. ביות

 אוייבי על-ידי היטב הובנה זו משמעות
השלום.

 מצד עליה ההיסטרית ההתקפה
סדר סוכני הערכית, חזית־הסירדב

 המטורף והימין ממשלת־בגין יה,
ה הטרוריסט וכראשם כישראל,

מלמ יזרניצקי־שמיר, יצחק וותיק
היטב. כך עד דת

 שבפגישת־צמרת מיקרה זה היה לא
 מחנה- עם אש״ף ראשי של זו ראשונה
היש הצד יוצג בישראל הציוני השלום

 הישראלית החומצה חברי על-ידי ראלי
 מבחינה ישראלי־פלסטיני. שלום למען

 תנועת- גרעין את מהווה היא רעיונית,
 וחד- ברור מצע מציגה היא השלום.
 ישראל קיום הבטחת לחלוטין: משמעי

עצ להגדרה הפלסטינים זכות וביטחונה,
ובר בגדה פלסטינית מדינה הקמת מית

 ממש־ בין משא־ומתן הדדית, הכרה צועה,
 — הפלסטיני העם ונציגות לת־ישראל

אש״ף.
שנים, שבע לפני המועצה את הקמנו

 גלויה להידברות להגיע כדי השאר בין
 שנים שבע במשך עליון. בדרג ופומבית

בע ובכישלונות, בהישגים התנסינו אלה
 מתמדת, התקדמות היתד, ובירידות. ליות

אכזבות. גם שבענו אך ושיטתית׳ איטית
 לסימן־ הגענו סוף-סוף, עכשיו,

 כחציי זה, לצד זה ישכנו זה• דרך
ודיברנו. ■גורן־עגולה,

ה י ד

 מאורע׳ ך•
 דברים •

 נחרתו׳־. לפעמים
הקטנים.
רי 'אני כו  אז

/ $ לנמל־התעופד*
בפאריס הייתי

/ * הפגישה את אם >׳ >
4 =י קשי״ היד,


