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)7 מעמוד (המשך
 ישראל לצד וברצועה, בגדה הפלסטינית הלאומית המדינה אל משלהם! למדינה

עיסה. הסדר־שלום ותוך
 שהופיעה כידיעה — ככתוכים זה מישנה מתועד מחר, כאורח

 השקעתי עיצאם, כקשת לפי .1976 כיוני 6ה־ כיום ״הארץ״ כעיתון
במציאתה. רכה עכורה

 יהודיים נציגים עם במארוקו נועדו אש״ף ״שליחי :נאמר זו ידיעה של בכותרת
 מנהיגי בין ״פגישה :נאמר הידיעה בגוף ישראל.״ לעזיבת לתעמולה לגייסם וניסו

 ובתיווכו בביתו במארס 24ב־ נערכה אש״ף נציגי לבין במארוקו היהודית הקהילה
 שעות שנמשכה בפגישה מוסמך... ישראלי ממקור נודע — חסן המלך לישכת מנהל של

 לגביהם כי אש״ף נציגי אמרו מתוחה, באווירה משתתפיה, לדברי ושהתנהלה, אחדות,
ל א ר ש א י י ה ה ד ב ו , ע ת מ י י  היהודים. עם בשלום לחיות היא ומגמתם ק

 היהודים עם נהגו וסוריה, עיראק ובראשן ממדינות־ערב, שכמה הוסיפו, להם, ידוע
פורסמו. לא שליחי-אש״ף של שמותיהם שלי). (ההדגשה בצדק...״ שלא

 פעמים. כמד, סרטאווי לי סיפר בחייו, סימן־דרד בעיניו שהיתד, פגישה, אותה על
 שיוויון־ ליהודים שיבטיח חוק לחוקק חסן מהמלך ביקש אש״ף כך: התגלגלו הדברים

 ביקשו וחבריו סרטאווי במארוקו. קיים כבר כזה ששיוויון ואמר צחק המלך מלא. זכויות
 ראשי עם כך על לדון כדי לעמאן בא ממשלת־מארוקו ראש מיוחד. חוק זאת בכל לחוקק
הביתה. לחזור יוכל מארוקאי יהודי כל כי פומבית והכריז אש״ף,

 להפגיש השרים אחד הציע אז המלך. לחסן להודות כדי לרבאט, נסע סרטאווי
 בן־סודה, אחמד של בביתו אורגנה הפגישה היהודית. הקהילה ראשי עם סרטאווי את

 פלד, מתי — כשבאנו שלנו, המארח גם שנים כעבור (שהיד. המלך של איש־אמונו
המלך.) הזמנת פי על סרטאווי, בחברת, למארוקו — ואני ארנון יעקב

 מודיעיני מיסמד כאן שיש ככך רק היא כדיעכד, הפרשה, חשיבות
 חלק כשם לפחות — סרטאווי הודיע 1976 כמארס כי המאשר ישראלי
קיימת. ככעוכדה מדינת־ישראל של כקיומה מכיר שהוא — מאש״ןז

 מחנה־השלום עם המגעים ניהול את לידיו שקיבל לפני שנה חצי בדיוק היד, זה
בישראל. הציוני

שם ■ורד אור■ ב
 גילגולי כל את בעצמו שעבר אחרי ארוכה, בדרך רעיון־השלום אל הגיע רטאווי ^
י  הריש־ הישראלי המינוח לפי ״מחבלים,״ אירגודפידאיון(או של ממנהיג ההתקדמות י
 שלא לתפיסתו, המוצק הבסיס את שהבטיח הוא זה תהליך מחנדדהשלום. לראש ועד מי)

והאכזבה. התיסכול של האכזריות המהלומות תחת גם התערער
 עם ביחד נפגשנו כאשר פעם, לא אחרים. לו קדמו ראשון. היה לא סרטאווי אך

 קדמתי ״אני באוזניו: מתלוצץ אחר או זה מנהיג היה באש״ף, מסויימים אנשי־צמית
 ניסיתי ואני פשרה, לכל קיצוני מתנגד היית כשאתה הימים את זוכר אני !בהרבה לך

המדיני...״ ההסדר דרך על לעלות שצריכים אותך לשכנע
 פירסמנד אידו — זהותם אשר מנהיגים מפי כאלה דכרים שמענו

הציבור. את מדהימה הייתה — אותה
 סעיד בין בשיחות נפתחו אש״ף ובין הציוני מחנה־השלום בין הראשונים המגעים

 מייד חמאמי שפירסם המאמרים שני את קראתי .1974ב־ בלונדון שהחלו וביני, חמאמי
 ישראל בין מדיני בהסדר הצורך על לונדון, של בטיינזס יום־ד,כיפורים מילחמת אחרי
 צעיר עיתונאי טיינזס, של המיזדח־תיכוני השולחן ראש עם התקשרתי הפלסטיני. והעם

למהי ערב הוא חמאמי. עם בשמי התקשר וזה מורטימר, אדוארד בשם ,ואידיאליסט
שנתיים. שנמשך דו־שיח, נפתח כך סוד. לשמור וליכולתי ,מנות

 הממונים הוראת כלי לפעול יכול אינו חמאמי כי לי כרור היה
 סיפר יותר מאוחר רק אף אש״ף* של רישמי נציג שהיה מכיוון עליו,

 יאסר לידי ומשם אליו, הגיעו חמאמי של דיווחיו כל כי סרטאווי לי
 (כידיעת דיווחתי שאני כשם — כעיון אותם שקרא — עצמו ערפאת
רכין. יצחק לראש־הממשלה, כמוכן) חמאמי,

 אש״ף כי חמאמי לי הודיע רבים, רעיונות והעלאת דיונים אחרי ,1976 במהלך
 למגעים כתובת ישמש אשר ישראלי גוף עם סודי, אך רישמי, לדו־שיח להיכנס מוכן
 במפתיע, עלה, אז רק ישראלי־פלסטיני. שלום למטן הישראלית המועצה קמה כך אלה.
סרטאווי. של שמו

 בוועד* חכר־לשעכר היה הוא מחמאמי• ככיר איש היה סרטאווי
 כמו האירגון, של הרישמי כמנגנון משולב היה ולא אש״ח, של הפועל

 קשר ותוך ערפאת של דעתו על עצמאית, כיחידה פעל הוא חמאמי.
עליו. אעמוד שעוד מיוחד־במינו, מיסד למגעים הוסיף והוא עימו. ישיר

 על כממונה חמאמי במקום בא שסרטאווי לכך היחידה הסיבה זאת היתה לא אך
 רב, בכאב סרטאווי, לי סיפר הפרטים את בישראל. הציוני מחנו־,־השלום עם המגעים

חמאמי. רצח אחרי
דייוויס. אורי ישראלי, יורד של כשמו קשור הדכר

 הראשונה, במילחמת־העולם באדי־רעל שנפגע בריטי יהודי של בנו דייוויס,
 אדמותיהם הפקעת נגד הפגנות אירגן כאשר 60ה־ שנות בראשית בישראל התפרסם

 ישב דייוויס זה. בשטח פעיל זוהר אורי גם היד, שבה בתקופה בגליל, הערבים של
 התקרב קיצוני, אנטי־ציוני הפך שם לבריטניה. וירד שוחרר במאסר, קצרה תקופה
 יום- במילחמת מדינת־ישראל. בחיסול רישמית עתה ודוגל באש״ף ביותר הקיצוני לאגף

בלונדון. בית־כנסת מול אש״ף אנשי של הפגנה הנהיג הכיפורים
 לקיים הוסמך לא עדיין אך ישראלים, עם מגע חמאמי חיפש כאשר הראשון. בשלב

 התחילו כאשר גם מצפן. ואנשי דייווים עם במגע בא הציוני, מחנזדהשלום עם פגעים
ההם. המגעים את ניתק לא הוא עימי, שלו המגעים

 יהודים ובין אש״ף בין מגע שכל לו הסברתי בשיחותינו. פעם לא כך על עמדתי
 הציבור את שישכנע מפני מוחשי, נזק יבי המדינה קיום את השוללים ישראלים או

 :אמר אך זאת, הבין חמאמי המדינה. לחיסול המאבק דרך את נטש לא שאש״ף הישראלי
 זה חדשים. ידידים עם מגע לקיים כדי ידידים־מאתמול, עם המגע את לנתק יכול ״אינני

!״כפיוודטובד, של מעשה יהיה
 הוא הגיוני. ויותר חמאמי, מאשר ריגשי פחות איש היה סרטאווי

 בלתי• כוחות עם מגע כל להפסיק לחמאמי והורה הסתירה, את הכין
 המגעים מתפקיד חמאמי להרחקת הכיא עזר, לא כשזה ציוניים.

הישראלים. עם
 בלונדון בסמינר — ואני סרטאווי חמאפי, — כולנו נפגשנו כאשר ,1977 באוקטובר

הפלסטי הסירוב אנשי בחברת בחוץ נגדנו הפגץ דייוויס שאורי בשעה הזכרתי, שכבר
 סרטאווי, אותו החליף מדוע שאל חמאמי השניים. בין עימות בידיעתי) (שלא נערך ניים,

דייווים.״ בעניין מוטעה שיקול לך יש בלתי־עיקבי. ״אתה ענה: וזה
 חמאמי ביחד. שוב לעבוד ונדברו התפייסו שוב, השניים נפגשו חודשיים כעבור

דייוויס. בעניין שטעה הודה
 הזאת הפגישה ערכ .1978 ינואר כחודש פגישת־עכודה קכעו הם

אכו-נידאל. של אנשיו כידי חסאסי נרצח
 מצפוני היה ״אחרת שנים, כעבור לי אמר האחרון,״ ברגע שהתפייסנו על לאל ״תודה

!״ימיי סוף עד אותי נוקף
 תפקידו את נם על מעלה סרטאווי היה מגעינו, על פומבי נאום בכל כמעט מאז,

 כמובן, כך, בדרך. נשפך ושדמו המחנה לפני שהלך כחלוץ חפאמי, של המיוחד־במיני
אני. גם עשיתי

עצמו. לו התאימה מילה כל
בין הסודית הפרסה לאירופה, הדרך פריצת :הסידרח בהמסך

חסיו בארצות־הברית, וקיסינג׳ר סרטאווי ערפאת, יאסר עם י
ת וחמילחמה אי חס אבו״נידאל. סל אירגון־הטרור ובין בינו ה

צפריר עוזר
לדבר״ ״אסור

 כבר נקשר פלאטו־שרון סמי של מו $1♦
ומתמיהות. מוזרות פרשיות בהרבה

 ספק ללא היא ללבנון נסיעתו פרשת אך
 כמה אחת על ביותר. וד,מתמיהה המוזרה

 הוא כאשר מפוקפק, נשמע העניין וכמה
 הישראלים בשיחרור טיפול לעצמו ייחס

 במהלך אש״ף על־ידי שנשבו החיילים
הלבנון. מילחמת

 ושאין — זו בטיסה הקשורות העובדות
 מדהימות. — עוררין עליהן

לנמל־התעופה באו שעבר השלישי ביום

ל פלאטו־שרון חזר שעות 36 כעבור
 שלו שבאשרת־היציאה למרות ישראל.

 שעות, 48 בלבנון לשהות יכול שהוא נאמר
 להחזיר בביירות המוצב בכיר קצץ החליט

 ,הוא* במהירות. לישראל הח״כ-לשעבר את
 שמישהו לפני מביירות, אותם לסלק מיהר

 הוא כאילו לסיפוריו, ברצינות יתייחס
 המשא- בקידום לטפל צה״ל על-ידי הוסמך

הישראלים. השבויים לשיחרור ומתן
נעצ לא הם ללוד, השניים חזרו כאשר

 המישטרה על־ידי לא כלל, נחקרו ולא רו
ה ישראל. מישטרת על-ידי ולא הצבאית

 כלכליות, בעבירות בצרפת שהורשע נוכל
 יצא נגדו, צו־עיכוב-יציאה יש ושבישראל

 על־ידי מלווה כשהוא בסביון, לביתו
עוזרו.

 פטריוט-
גקולי־קולות

 הזרקור היה הפרשה כתחילת ם
 את שניצל פלאטו־שרון, אל מכוון

 המי- בפעם להגיע כדי השבויים פרשת
 הזרקורים עתה הופנו לכותרות, יודע-כמה

 לפלא- שאיפשר צה״ל, לקצין :אחר לכיוון
מתחומי־ישראל. לצאת טו

הבכיר? הקצץ מיהו
 ,32 בן בהשכלתו, עורך־דין הרב־סרן,

 מייד באכ״א. נפגעים במדור במטכ״ל עובד
 להגיע פלאטו הצליח איך שהתברר אחרי

 הותר לא שמו הקצין. נעצר — לדאמור
לפירסום.

 ל- פנה שהוא הרב־סרן, הסביר בחקירתו
 הממונים ידיעת ללא ביוזמתו, פלאטו־שרון

 פלאטו את הכיר לא הוא לטענתו, עליו.
ש אחרי שעשה, מה עשה הוא מעולם.

 שונים אנשים מכיר שפלאטו לו נודע
״ בלבנון.

 ש- לתומו סבר שהוא הסביר בחקירתו
 המשא־ומתן את במשהו לקדם יכול פלאטו

 סתום. למבוי שנקלע השבויים, שיחרור על
 תנופה לתת יכול שפלאטו־שרון ״האמנתי
לחוקריו. הקצין אמר לעניין,״

 לקבל נטו לא הצבאית חוקרי-המישטרה
 מפוקפק. להם נראה הסיפור הגירסה. את
 ביותר המתקבל לאפיק־החקירה פנו הם
 מ- שוחד קיבל שהקצין חשד הדעת: על

 אישור-יציאה לו שיתן כדי פלאטו־שרון,
ללבנון. צבאי

 החוקרים סברו — אותו שיחד פלאטו
 המשא- לעניין קשור שהוא משום לא —

 משום אלא השבויים, שיחרור על ומתן
נב ללבנון. אזרחים גם להטיס שבסמכותו

 עוזרו עם לשעבר הח״כ בלוד בן־גוריון
 מצויירים היו השניים צפריר. רוני המיוחד,

או ליווה ללבנון. בר־תוקף באישור־טיסה
 באכ״א. המשרת רב־סרן, בדרגת קצין תם

ה במטוסים המקומות שחלוקת זה, קצין
 הוא פיקוחו, תחת נמצאת ללבנון יוצאים
הטיסה. את ועוזרו פלאטו עבור שאירגן

ו הבדיקות כל את עברו האזרחים שני
 הם משעה פחות כעבור המטוס. על עלו

 דרומית בדאמור, צבאי בשדה־תעופה נחתו
 שהוקם הקטן לטרמינל ויצאו לביירות,

במקום.
 עם מגע ניתקו הם אחר־כך דקות כמה

 ויצאו במקום, שנמצאים הישראלים הכוחות
 סוחר לבנו, סוכן לביירות. — צפונה
 להם חיכה פגישה, קבעו הם שאיתו לבנוני
ש האיש גם הוא במכוניתו. אותם ואסף
לבנון. בבירת בסיורם אותם ליווה
 זמן ובתוך המיזרחית, לביירות הגיעו הם
העיר. של המערבי לצד עברו קצר

ועוז פלאטו־שרון של בואם על הידיעה
שה האיש של זהותו גם כמו ללבנון, רו

 יציאה, ואישורי כרטיסי־טיסה להם עניק
 בדא- הישראלים הכוחות למפקדי הגיעה

ב וצפריר פלאטו נחתו שבו ברגע מור
מקום.

 בשדה־תעופה השניים שהופעת למרות
 לא הם שאלות, לעורר צריכה היתה צבאי

בעיות. ללא לצאת להם וניתן נעצרו
 סוכנות־הידיעות יכלה היום באותו כבר

 לטפל כדי בא ששרון לספר, הצרפתית
השבויים. בשיחרור

 אחרות סוכנויות-ידיעות כתבי
דומה. מידע קיבלו

 מיוזמתו פנה שהקצין האפשרות, גם דקה
 או הלוואה לקבל כדי מסביון למיליונר

הצבאית. בטיסה מקום תמורת מענק
 הראשונה — הנכונה היא גירסה איזו

 לא העניין כי לדעת, אין השנייה? או
תומו. עד התברר

 וחזר קצר זמן כעבור שוחרר הקצין
 נחקר לא נעצר, לא פלאטדשרון למישרדו.

להי כדי במישטרה להתייצב הוזמן ילא
 בערב- בו שפגש הזה העולם לכתב חקר.

 גורם ששום סיפר, הוא יום־העצמאות
ה על הסבר ממנו ביקש לא מישטרתי

פרשה.
 מישהו אם השאלה את מעלה זו עובדה

ש פלאטו. מעשי את לחקור רוצה בכלל
 דעתו על ברצינות מעלה אינו איש הרי

 לעניין שהיא נגיעה איזו לו היתד, כי
 כי סבר אכן ושהקצין־מישפטן השבויים,

 ופנה זה, עדין בעניין לטפל יוכל פלאטו
מיוזמתו. סתם־כך, אליו

 בקולי- בביירות הכריז שפלאטו העובדה
 מעידה פטריוטית, בשליחות בא כי קולות
 בביירות זה. בעניין מושג אפילו לו שאין

הש על לדבר מי עם ואין לדבר מה אין
 אש״ף וגם הסורים גם הישראלים. בויים
 המוסמכים נציגיהם רק שם. נמצאים אינם

 בני- הם — בביירות נמצאים שאינם —
השבויים. שיחרור על שיח

 מאוד צה״ל ושילטונות ישראל ממשלת
ב שיכלו אנשים גם זה. לעניין רגישים

 לשיחרור המשא־ומתן לקידום לתרום אמת
 מישרד* דובר הצידה. נדחקו השבייים
 שליח ששום להכריז, הזדרז הביטחון

 בפרשון,״ לטפל כדי לביירות יצא לא מטעמו
השבויים.
 בכל ומנסה הטיפות, בין מהלכת ישראל

הבי השבויים החיילים את להחזיר כוחה
ס


