
שחקן שהוא לכדור נדמה כאשר

במדינה
)5 מעמוד (המשך

 במיפלגת־העבודה, ביותר כירים
 לד.צ- לזדבנס וסירב במיזנץ נשאר
 זאת. לעשות כשנדרש אף בעת׳

.15 הטורדים: טיספר

 של מרשימה הפגנה זאת היתר•
 באופן זו בצורה שתמכו היונים,

ישרא אישים של י בזכותם מופגן
אש״ף. ראשי עם להיפגש ליים

 יום כל לפני ריק♦ — קליינר
 סיעת־המע- מחלקת הצבעות, של
לח הוראות ובו משוכפל, דף רך

 הצעה. כל על להצביע כיצד בריה
 ״בר־ גאמר: יום אותו של בדף
 (ריק).״ — קליינר בעד. — זוהר

 כיצד לחבריה אמרה לא הסיעה
 חבר־הב־ של הצעתו על להצביע

חרות. איש קליינר, מיכאל נסת

 התודעה ״חיזוק ההצעה: נושא
ב ישראל לדת והיחס היהודית

 באוכלו- מסויימים פיגזרים קרב
 המציע, דברי אחרי היהודית.״ סיד.

 ב- תפילת־בוקר של חובה הדורש
 ותבע וייס שבח קם בתי־הספר,

 מסדר־היום. ההצעה את להסיר
האו מן פרשו הגיגים מן במה
 הצבעתו על להענישו כדי לם׳

 וייס, ניצח זאת בכל הקודמת.
העד ביגלל ,30 נגד 32 של ברוב

 הלכו שכבר אנשי־הליכוד, של רם
הביתה.

 להתנקם הניצים ביקשו השבוע
 את כעונש, מהם, ולשלול ביונים,

 ה־ פירוש לשבוע. זנות־הדיבור
ל שריד מיוסי למנוע החלשה:

 ״להיות הנושא על הצעה העלות
 להעלות טוויים ולמנוע כובש״, עם

לע שנה 50״ הנושא על הצעה
אנו לקחים לשילטץ, היטלר ליית
ויהודיים.״ שיים

 שעה באותה לינץ־. מישפט
פרלמנ במוסד גם הקרב התלקח

אחר. טרי

וגולד בו״זוהר של הצעותיהם
 בוועדת־החוץ לדיון הועברו שטיין

 זו החלטה בעיקבות והביטחון.
 רישמית ואבנרי ארנון פלד. פנו
 להז- בתביעה הוועדה. יו״ר אל

ה בעת דברם את להשמיע מיגם
 אשר והביטחון, החוץ בוועדת דיין
ההצעות. שתי על יהיה

 מובנת־מא- דרישה זאת היתר.
 בפגישה, הוועדה תדון כיצד ליה.

 על וחצי-דבר דבר לשמוע מבלי
 תחרוץ איך ז בה שהתרחש מה

 נזק להביא העלול דין, הוועדה
 משתת־ של הטוב לשמם בל-יתוקן

ב פה לשמוע מבלי הפגישה, פי
ב על במישפס אף הרי ז פיהם
 הזכות לנאשמים יש ורצח גידה
 ולהשמיע להעיד עצמם, על להגן

טענותיהם. את

 סברו וחבריו בן־אלישר אליהו
 יזמינו לא כי הודיעו הם אחרת.

נז כך על המישלחת. חברי את
 את להזמין שתבע שריד, יוסי עק

 איש־אמו־ בן־אלישר, אך חבריה.
ב איתן נשאר בגין, מנחם של גו

 ל־ מראש הדיון הפך בכך דעתו.
מישפט־לינץ׳.

ם יחסים מרחביי
ברדיו חדעז תור

כלכגון לבדו שלחם ״סי
עם בדז7 ימ7הח7 רשאי

ומתי!״ להיפגש מי
סרמאווי. עיצאס מפריז

 כלי- הוא מונטה־קאולו רדיו
 הערבי. בעולם 1 מס׳ התיקשורת

בפא יושבים שעורכיה זו, תחנה
מונאקו, מנסיבות והמשדרת ריס,

ו מצרים על-ידי בלהיטות נשמעת
 כורי־ ופלסטינים, סורים ירדנים,

 ומארוק- עיראקים ותוגיסים, תים
מח יש הערבי במרחב כי אים.
 בלתי־ בכלי־תיקשורת משווע סור

בש מונטה־קארלו רדיו תלויים.
ה תחגת־הרדיו הוא הערבית פה

 כן ועל היחידה, החופשית ערבית
הכל. לה מאזינים

ש שעה הרדיו הקדיש השבוע
טע שרבים אדם, עם לראיון למה

 שהוא שבועות כמה לפני עוד ונו
הפגי בעיקבות ״שולית״. דמות

 הנזו־ וראשי אש״ף ראשי בין שה
 יש־ שלוס למען הישראלית עצה

השתנ לעיל) (ראה ראלי־פלסטיני
ה אל הקצה מן זו תמונה תה

 עי- הד״ר כי התברר לפתע קצה.
 מרכזית דמות הוא סרטאווי צאם

ש המדיניות וכי באש״ף׳ מארד
 (ראה שנים במשך לה הטיף הוא

במ המנצחת היא )12—10 עמודים
הפלסטיני. חנה

חיז ההיסטורית שהפגישה כשם
 הישראלי מחנה־השלום את קה

ש פוליטית, אמינות לו והעניקה
 את חיזקה כן כה, עד לו חסרה

 של הראיון הפלסטיני. סחנה־השלום
הי מונטה־קארלו ברדיו סרטאווי

 זז. חדשה למציאות אישור ווה
 עשרות שמעו הראשונה בפעם

 עד מקאזאבלנקה ערבים, מיליוני
פלסטי מיליוני וביניהם עוסאן,

ב השונות בארצות הפזורים נים,
דיעותיו. ואת קולו את מרחב,

ק מי ד  את השמיע סרטאווי ז צ
 ונוקבת. ברורה בצורה דיעותיו

השאר: בין

 היא .עמדתי :מעמדו על •
פרטית.״ עמדה ולא אש״ף, עמדת

ה כפרשת הטיפול על •
 מתווך אליאב ״לובה שבויים:

ה המועצה חבר הוא זה. בעניין
 ישראלי־ שלום למען ישראלית
 הוקם זד, לצורך הקשר פלסטיני.

 אך קרייסקי. (ברונו) באמצעות
 טכנית, היא הזאת הפעילות כל

 ואילו מדיני. היבט כל לה ואין
ברא המועצה, חברי בין המיפגש

 ער־ יחסר עם פלד, הגנרל שות
מובהק.״ מדיני מיפגש הוא פאת

 ראשי פגישת על •
 ״המועצה ראשי עם ״ף אש

תו זו ״פגישה הישראלית״:
הל המועצה החלטות את אמת

 עליה נמתחה הפלסטינית. אומית
 ממניעים אש״ף) (בקרב ביקורת
מבו אינה זו ביקורת אך שונים,

 וחוק- רישמיות החלטות על ססת
יות.״

 אש״ף: עצמאות על •
 רשאי בלבנון לבדו שלחם .מי

 ד ייפגש, מי עם לבדו להחליט
מתי.״

 במיפגש התועלת על •
מי ״המייצגת המועצה. עם

 ״הזרם בישראל״: קמץ עוט
 מחנה־ קטן. אינו מייצגת שהיא

 ואיש גדול, מחנה הוא השלום
המפ אלף 400 בו. מזאל אינו

 העומד גדול. כוח מייצגים גינים
מחנה־השלום.״ לצד

הש מהנה־ תפקיד על •
 תפקיד ״זהו :כישראל לום

ש־ במשך אמרנו זאת וגם עצום,

סרטאווי איש־אש״ף
וצנוע...״ קטן ״לוחם

ביי זאת, הוכיחו המאורעות נים.
ו בלבנת המילחמה בעת חוד

מ כי מקווים אנו הטבח. אחרי
חז תנועה תקום זה מחנה אחורי

הש הכוח את להפיל שתוכל קה,
 להרס החותר בישראל, כיום לים

ב גרמה הפגישה הערבי. העולם
ה את להעמיד לתביעה ישראל

 פה רואים אנו למישפט. ישראלים
 לו לסייע שיש עצמאי, מדיני זרם

 אזרחי־ישר־ ולהתעצם. להתפתח
לכך.״ יעזרו הערביים אל

כ ההכרה בעיית על •
הכ בין להבחין ״יש : ישראל

 הבינלאומי, המישפט מבחינת רה
ם בעיקבות שתבוא מ  שני בין ה

 ובין משא־ומתן, אחרי הצדדים,
יש של קיומה בעובדת ההכרה

הל המועצה החלטות לפי ראל.
 מכירים אנו הפלסטינית, אומית

ל ההחלטה ישראל. של בקיומה
ש בכל פלסטיני ״שילטון הקים

ה ישראל״, על־ידי שיפונה טת
ר עם קשרים לקיים החלטה  כ

 כל — הישראליים חות־השלום
בקיו ההכרה על מבוססים אלה
 לגבי הדין הוא ישראל. של מה

ה של האחרון המושב החלטת
(ב הפלסטינית הלאומית מועצה
 תוכנית את לקבל )1981 אפריל

 מפורשת הכרה הכוללת ברז׳נייב,
בישראל.״

:אש״ף תוכניית על •
 ב- שהשלום בכך מכירים ״אנו

מ בהקמת מותנה התיכון מיזרח
 שכבשה בשטחים פלסטינית דינה

ב מכיר אש״ף .1967ב־ ישראל
ל עלעו רישמית. אלה עקרונות

 לארצות־הב- אלה החלטות קחת
ב הכרנו הרי לה: ולומר רית

 אר־ על עכשיו ישראל, של קיומה
בגו.״ להכיר צות־הברית

ישראל אי-הכרת על •
 פנימיים שינויים ״רק כאש״(*:

 דוחה שבו זה, מצב יישנו בישראל
 ב־ אש״ף של שיתוף כל ישראל

 עניין לנו יש לכן תהליך-השלום.
ביש זרם־השלום בחיזוק דחוף
ה הפוליטית התוכנית לאור ראל,

ה והמדינות אש״ף על מקובלת
 החלטות מכוונים לכך ערביות.

ערפאת.״ ומאמצי אש״ף

 :הלאומית המועצה על •
הל המועצה של הבא ״המושב

 רגיש בזמן בא הפלסטינית אומית
 מילחמת־הלב- אחרי — במיוחד

חוד חשבון־נפש. לעשות יש נץ.
 לבנון על ההתקפה לפני שיים
 כמה מצד לחץ !תחת ערפאת עמד

 הפסקת־האש, את להפר גורמים*
 להביס נוכל כי ביטחון מתוך

 תהיה זו ד צדקו האם ישראל. את
במו לבררן שיש השאלות אחת
המועצה.״ שב
כ- חזית־הפירוכ על •

ףכאש  התבוסת- ״ההתנהגות :״
 הכשירה אירגוני־הסירוב של נית
ל מקום בו יש הפלסטיני. עם
המיס לבנון. לאסון הקרקע את

 ולגרווו־ לסוריה היא הכוונה *
אש״ף. בתוך תיה

 בטריפולי לאחרונה שנערך גש
 הת- למדיניות המשך הוא (בלוב)

 הלכו הם מדוע שלהם. בוסתגית
 באש״ף, מוסדות אין האם לשם?

 אלה? בבעיות בהם לדץ שאפשר
ה בסמכות כפירה בכך אין האם

ש בשעה אש״ף? של מוסדות
 להפקת לאחדות, זקוקים אנחנו
 ממשיכים מילחמת-הלבנץ, ליקחי

התבוסתנית!״ במדיניותם אלה

 משני חי ״עמנו ירדן: על •
 הם ירדן עם יחסינו הירדן. עברי

 מילחמת־הלב־ ומיוחדים. עסוקים
 קשרינו חיוניות את הוכיחה נץ
 פירושו אין זה כל אך ירח. עם

 הפלסטיני, העם זכויות על ויתור
 של הבילעדי הייצוג על ויתור או

 רק אש״ף. על-ידי הפלסטיני העם
ה שליחות את למלא יכול אש״ף

פלס מדינה ולהקים הפלסטיני עם
 לכשתקום, זו, מדינה ורק טינית׳
ירח.״ עם האיחוד אופן על תחליט

 ״אש״ף :אש״ף מהות על •
ה של ביותר הגדול ההישג הוא

 (אליאס) של אלה כמו השקפות
אל-שווא.״ ו(רשאד) פרייג

 ״אבו-עמאר ערכאת: על •
 כל על־ידי המוכר המנהיג הוא

 את הביא הוא באש״ף. הזרמים
 הוא כיום. המוכר למעמדו אש״ף
 הפלסטיני. בעם אחדות של גורם
במנהיגותו.״ ספק מטיל אינו איש

 סר- ״עיצאם עצמו: על •
 אין לערפאת׳. ,יועץ אינו טאווי
 הוא סרטאווי זו. לשמועה יסוד

ה העם בשרות וצנוע קטן לוחם
פלסטיני.״

ק1ח
המכריס 1*3 הז־צד

 אכימן הרצל של סגיגורד
 על לערער לצרסת גסע

 את להרשות .הסכמתה
דדץ העמדתו

 מורט- שבוע להיות עומד זה
סני אביטן. הרצל עבור !עצבים

 עם להיפגש כדי לצרפת נסע גורו
 בפגישה הצרפתי. שר־המישפטים

 החלטתה על לערער הסניגור עומד
 למדינת־ישראל להרשות צרפת של

 רצח על לדין אביטן את להעמיד
קרן־אור. שוד ועל ניצן רוני

 צריכה שבו מוזר, מיקרה זהו
 למדי- מותר אם להחליט צרפת

 ישראלי אזרח לשפוט נת־ישראל
הד בישראל. שביצע עבירות על
ביק שבו החיפזון בגלל קרה בר
 אבי- של הסגרתו את ישראל שה
הזדר בפאריס, נעצר כאשר טן.
ל הסגרתו. אח לבקש ישראל זה

המעי מיסמכים שלחה כך שם
 שוד על כדין נשפט הוא כי דים

 מאסר. שנות 18ל־ ונידון בל״ל,
ב אביטן כי הוכיחה גם המדינה

 תקו- את ריצה בטרם מהכלא רח
פת־המאסר.
ה לפי אולם נוספת. כקשה

המדי אין הבינלאומיות, אמנות
 יכולה המוסגר את המקבלת נה

 העבירות על אלא לדין, להעמידו
 לא ולכן אליה. הוסגר שבגללן

 הכללית התביעה עתה עד יכלה
 אביטן. נגד כתב־אישום להגיש

 ה־ כל נשלחו המצב, תיקון לשם
 ניצן רצח על והראיות מיסמכים

ל בנסיץ לצרפת, קרן־אור ושוד
הצר השילטונות הסכמת את קבל

 על- גם אביטן את לשפוט פתיים
כה

ה לסניגורים שהובטח למרות
 את לשאת יוזמנו כי ישראלים

 הצרפתי, בית־הדין לפני דברם
ל החלטה חודש לפני נתקבלה

 ודד בישראל, לדין העמדתו אשר
 כדי הוזמנו. לא כלל סניגורים

 עורו־ נסע זו החלטה על לערער
 שר- עם לפגישה לצרפת הדין

 להשיג מקווה הוא המישפטים.
 שבוע תוך ההסכמה ביטול את

ימים.

2370 הזר. העולם6


