
במדינה
העם

נמאס!
 שולץ לא

 ההסכם את הגיא
 המסגין אלא
האלמוני הישראלי

 בדרכו בלבנון, נהרג צה׳׳ל חייל
 נהרג אביו בין־עדתית. שריפה לכיבוי
יוס״הכיפורים. במילחמת בגולן

 בידי בלבנון נהרג שיעי נער־יתום
 שנערך חיפוש בשעת חייל־צה״ל,

 את החריד המיקרה בבית־היתומים.
 בלבנון, ביותר הגדולה השיעית, העדה

ישראל. נגד שבת הדרום וכל
 מתוך שניים — אלה מיקרים שני

 המצב את הבהירו — השבוע של רבים
 אחרי חודשים 11 בארץ־הארזים,

הנדון). לשם(ראה הפלישה
 לציבור בדם. מגואל קונסנזוס

נמאס. הישראלי
 התנגד ישראלים של קטן קומץ רק

 הרוב שפרצה. ביום למילחמת־הלבנון
 הלאומי", ב״קונסנזוס היה העצום

 את כלל הוא הפלישה. את שהצדיק
ה ערב שפירסמה מיפלגת־העבודה,

ללבנון. להיכנס לצה״ל קריא פלישה
 נתמך שאינו מעשה־איוולת אין

 לאומי." ״קונסנזוס על־ידי' בישראל
 — יעלו ועוד — עלו אלה מילים שתי
רב. בדם

 המטורפת המילחמה במרוצת אך
 היו רבים. של דעתם התקררה
 השבוע אחרי למילחמה שהתנגדו
 השבוע אחרי שהתקררו והיו הראשון,
הארבעים. או הרביעי השלישי,
 של העצום הרוב כי ברור כיום

 חיילי כל כמעט ובהם ישראל, אזרחי
 את מתעבים ובמילואים, בסדיר צה״ל

 להישאר רוצים ואינם מילחמת־הלבנון,
נוסף. אחד יום אף המקוללת בארץ

 השבוע, ולחץ. בלדרות שרותי
 לבנון בין עקרוני הסכם הושג כאשר

 קשרו להלן), הפינוי(ראה על וישראל
 של לראשו כתרים עיתוני־העולם

 האמריקאי. שר־החוץ שולץ, ג׳ורג׳
 רגן, רונלד לנשיא דרוש היה הדבר

 מהדהד להישג זעק הנואש שמצבו
 מערכת־הבחירות ערב העולמית, בזירה

ארצות־הברית. לנשיאות
ההסכם. את השיג שולץ לא אולם

 מנחם את מזיזים היו לא שולצים אלף
 מפסגות אחד במילימטר אף בגץ

 על לסמוך היה יכול אילו הלבנון,
הישראלית. דעת־הקהל

 היה ההסכם את שהשיג הכוח
 ברור היה לבגין גם הישראלי. הציבור

קור על בלבנון, הישיבה המשך כי
 במחיר עולה היומיומיים, בנותיה
 וצה״ל הנוער הציבור, מדי. יקר פוליטי
 המצב על והולך גובר בזעם מגיבים
 את בו הכניסה שממשלת־בגין המביש,
ישראל.

קלה. עבודה לשולץ היתה זה במצב
 אך ולחץ. בלדרות שתתי סיפק הוא
 הציבור סיפק זו לרכבת הקיטור את

 — ישראל מפגיני עצמו. הישראלי
 עשו — רבבות ולבסוף עשרות, תחילה

העבודה. את
 כי מוכיח בלבנון שקרה מה

 כוח יש עדיין הישראלית בדמוקרטיה
 היא כאשר לדעת־הקהל. אדיר

 לעמוד שיכול מי אין מתקוממת,
 להביא איך היא הבעייה בפניה.

זו. להתקוממות

המילחבוה
ל כ ,תלן ה

 מישאלות מלא ההססס
 תהיה הגשמתן חסודות♦

 גלבנוץ. הסנימי סמצס תלויה
 הנשיא של החתימה
דגד. שווה אינה

 בגין: מנחם של הגדול ההישג זהו
 מן ישראל את להוציא מצליח הואו
 הכניס הוא שאליו הטובעני, הבוץ

אותה.
 השבוע שהושג הארוך, ההסכם

כולל אמריקאי, (ובלחץ) בתיווך
4

בחזרה הדרן
 תוכן יש מהן לחלק רבות. נקודות
 אינו אחר גדול חלק כלשהו, ממשי
 חסודות מישאלות בבחינת אלא

ציניים. ודיברי־הבאי
 אין קטן. ההסכם של ערכו הכל בסך

 מבטיח הוא ואין שלום, מביא הוא
 מבטיח הוא אין הצפוני. בגבול ביטחון

הגליל". ״שלום את אף
 וככתבו, כלשונו זה הסכם יוגשם אם
 מזה מאוד רחוק המצב יהיה עדיין

 מיל־ אחרי שנה 20 במשך ששרר
 הצפוני הגבול כאשר חמת־העצמאות,

דבר. לכל שלום של גבול היה
 התוכן כי מובן חטובים. הדרוזים

 על־ידי ייקבע ההסכם של האמיתי
 הפנימי המצב היא והמציאות המציאות.

בלבנון.
 שונה יהיה לא זה מצב כי ברור
 לפלישה שקדם המצב מן במאומה

 הגורם הוצאת מילבד הישראלית,
הנדון). אש״ף(ראה של המדיני־צבאי

 זו את זו רצחו הלבנוניות העדות
 המשיכו והן הפלסטינים, שבאו לפני
 לפני זו את זו רצחו הן שבאו. אחרי בכך

 אחרי בכך והמשיכו הסורים, שבאו
 שבאו לפני זו את זו רצחו הן שבאו.

 שבאו, אחרי בכך המשיכו הישראלים,
שיסתלקו. אחרי וימשיכו

זו. במציאות לבסוף הכירה ישראל
בפלאנ־ שראתה הנאיבית, הגישה

 ובדרוזים ידידת־ישראל את גות
 מזמן. מתה אויביה, את ה״שמאלנים"

 בישראל, הדרוזית האוכלוסיה בלחץ
 ובמישמר־ בצה״ל המשרתים ובניה

 אל יחסה את ישראל שינתה הגבול,
 הוא שמנהיגה אף הלבנוניים, הדרוזים

 ביקר אף והשבוע אש״ף, של שותף
 תמכו 'שישראלים ספק אין ברמשק.
 להם ועזרו בלבנון בדרוזים לאחרונה

 ההתמודדויות לקראת כוח לצבור
 שישראלים בשעה זה כל הבאות.
 כוח לצבור לפלאנגות עזרו אחרים
נגדי.

כזה, ?־מצב חתימה? שווה מה
 שווה אל־ג׳מייל אמין של החתימה אין

 בביירות־ אלא שולט הוא אין הרבה.
 האמריקאים. בחסדי רק זה וגם רבתי,

 של החתימה נקודת־המפתח: זוהי
כקליפת״שום. שווה לבנון נשיא

להי ממשלת־לבנון של ההבטחה
 על למשא־ומתן חצי־שנה בעוד כנס

 חר,אינה0ומי תיירות פתוחים, גבולות
 חצי־ בלבנון חסודה. מישאלה אלא
 יכול אינו נביא וגם נצח, היא שנה

 יהיו מה אז, ישלוט מי לדעת
הפני האיזון יפעל ואיך יחסי־הכוחות

מי.
 את שיתפסו הכוחות לגבי הדין הוא

 חשאיות, הסכמות הושגו דרום־לבנון.
 תהיה למעשה הלכה הגשמתן אך

 בשתי בלבנון. הפוליטי במצב תלויה
 שתי יחנו שבהן רצועות־הביטחון,

 מוגבל, נשק בעלות לבנוניות חטיבות
 לחזותה שקשה מציאות להיווצר יכולה

לרב־ שניתו העלוב התפקיד מראש.

 בוודאי )7 עמוד חדאד(ראה סעד סרן
זו. מציאות ישנה לא

 של גורלה יהיה מה גם ברור לא
 שפורק אחרי הפלסטינית. האוכלוסיה

 הזאבים מפני עליה יגן מי נשקה,
 תהיה היא ואם הלבנוני? בג׳ונגל

 מי מעשי־טבח, בה וייערכו חסרת־הגנה
 צעיריה, זעם מפני ישראל על יגן

לאירגוני־נקם? שיצטרפו
 זה הסכם ייכנס אם עלוב. הישג

 ברית- סוריה, בהסכמת — לתוקפו
 ייווצר בוודאי — ואש״ף המועצות

 זה אין אך ולבנון. ישראל בין חדש מצב
 טוב יהיה זה חדש שמצב כלל בטוח
 שלפני בשנה ששרר מזה יותר

 הפסקת־אש התקימה כאשר המילחמה,
זה. בגבול ואש׳ף ישראל בין יעילה

עקובה־מדם, מילחמה של כתוצאה
מאוד. דל הישג זהו

מדיניות
ם סי  ישום, הרו
ישנם הרנסים

 0דזזר!י די הס אין
משלהם, יוזמה לסתח סדי

 סדי הזיוים די הס אך
 יהמה סל לחסום

גגדס. המסווגת
 היתה הלבנוניים בכלי־התיקשורת

 והילדים הנשים מבהילה: ידיעה זאת
 בלבנון הסובייטיים הדיפלומטים של

פונו.
 הסובייטים, שכוונת ספק אין

 זאת: בדיוק היתה כך, על כשהחליטו
דרמאתי. אות־אזהרה לתת

התוצאות אחת התחום. תחתית

 שקור איש־אש״ך
יימשכו! המגעים

 היתה מילחמת־הלבנון של העיקריות
 ככוח למרחב חזרה שברית־המועצות

חשוב.
 להניח מקובל היה המילחמה, לפני

 כליל כמעט סולקה ברית־המועצות כי
 במישטרו תמכה היא הערבי. העולם מן

 בלוב, קד׳אפי מועמד של המטורף
 מצד מאוד מסוייגת מתמיכה ונהנתה
 היתה בסוריה. אל־אסד חאפט' הנשיא

 זה שאירגון מפני באש״ף, השפעה לה
 לפי האמריקאים, על־ידי מוחרם
מאוד. מעט הכל: בסך ישראל. דרישת
 המילחמה. במהלך השתנה זה כל
 ברית־ כאילו נראה בהתחלה אמנם,

 שלא אחרי יותר. עוד תשקע המועצות
 לפלסטינים לעזור כדי אצבע נקפה

 היה בביירות, במצור הגדולה בשעתם
 עורף. לה יפנו הפלסטינים כי נדמה
 נטשו בריתם, בעלי־ שהסורים, אחרי

 וכרתו בשדה־הקרב, הפלסטינים את
 עם שביתת־נשק של נפרד הסכם

 של מעמדה ירד שרון, אריאל
התהום. לתחתית ברית־המועצות

 תוך השתנה זה כל חסימה. כוח
חודשים. כמה

 להגן כדי לנשק זקוקה היתה סוריה
 בטווח עתה הנמצאת י דמשק, על

 הידק כך לשם צה״ל. של התותחים
 הסובייטים. עם בריתו את שוב אסר

 של החדשה הצבאית הנוכחות
ההג על כמופקדים בסוריה, הסוביטים

חדש. כוח לה העניקה האווירית, נה
 החרם כי לדעת נוכחו הפלסטינים

 אף אלא השתנה, לא עליהם האמריקאי
 ידם את ונתנו שבו ברירה בלית הוחמר.

לברית־המועצות.
 הנשיא ביקש כאשר בא המיבחן
 חוסיין המלך את להכניס האמריקאי

 ישראל. עם המשא-והמתן למעגל
 חזקות די היו וסוריה ברית־המועצות

 חד־ החלטה אש״ף על לכפות כדי
 רגן. הנשיא תוכנית נגד משמעית

 לחוסיץ להעניק היה יכול לא אש״ף
 הפרד הגורמים כלשהו. יפוי־כוח

 כדי הספיקו לא במרחב אמריקאיים
 הירדני. המלך של מעמדו את לחזק

האמ להצעה להיענות סירב הוא
ריקאית.

 ברית־ כי בעליל הוכיח זה תרגיל
 לחסום כדי חזקה די עתה היא המועצות

 אלין בו. תשותף לא שהיא מהלך, כל
 משל יעילים מהלכים ליזום הכוח לה

 את הוכיח שלה כוח־החסימה אך עצמה,
עצמו.

 כי הדבר פירוש אין זחיר. חימום
 או במילחמה, מעוניינת ברית־המועצות

 לקראתה. הסורים את שתדחוף
 בלתי״מוגבלת אינה בדמשק השפעתה

 מוסקווה ומנהיגי אישי), יומן (ראה
 זהירים אנשים הם הרפתקנים. אינם

מאוד.
 האווירה, את לחמם יכולים הם אולם

 המכור יוזמות לחסום מתיחות, ליצור
נגדה. נות

 מצד איוולת זאת ותהיה ישנם, הם
מכך. להתעלם במרחב שהוא גורם כל

פלסטינים
שה טנרזיו פגי ב

— מת סרמאווי
 גמשסיס המגעים אך
 חיה זה — המרץ סמלוא

עדסאת של המסר
 כמה לפני הפגישה, תוכננה כאשר
 מן אירוע להיות צריכה היתה חודשים,

 המארחים, שיגרתי. הפך שכבר הסוג
 הזמינו בטורינו, שמאלית מיפלגה

 ואת אבנרי אורי את פומבי לדו־שיח
ברומא. אש״ף מישרד נציג

 עיצאם נרצח בינתיים אולם
 לבש השיגרתי והאירוע אל־סרטאווי,

 פשטה ובעולם בארץ דרמאתית. צורה
 קץ שם סרטאווי רצח כי השמועה
 מחנה־השלום ובין אש״ף בין למגעים

 אלה מגעים כי שטענו היו הישראלי.
 סרטאווי, של פרטי עניין אלא היו לא

פלס שום כי שטענו היו עימו. ומתו
 הרצח. אחרי חייו, את לסכן יעז לא טיני

 המומחים, אמרו ביותר, הטוב במיקרה
 במגעים הפסקה תחול בישראל גם

שנה. עד שנה חצי במשך
 גם ידועות היו אלה שמועות

 ערפאת יאסר החליט כן על בתוניס.
 המצב את שתבהיר מחווה לעשות

 עוזרו את לטורינו שלח הוא לאשורו:
 ישראל, לענייני הראשי ויועצו האישי
שקור. עימאד

 בגליל, סח׳נין הכפר יליד הוא שקור
 ודובר העברית האוניברסיטה בוגר

 בפגישת נוכח היה הוא שוטפת. עברית
 ישי שרית והכתבות אבנרי עם ערפאת

 שנערכה בביירות, סרגוסטי וענת
 מישלחת עם ערפאת ובפגישת בביתו,

 שלום למען הישראלית המועצה
 שצולמה הילדה ישראלי־פלסטיני.

 שעוררה בתמונה בביירות, ערפאת עם
 היא בישראל, לאומניים בחוגים רב זעם
בתו.

 פיקפק אם ״כיבוש״? זה מה
 אותה ביטא המחווה, במשמעות מישהו
 בנאומו. מפורשות במלים שקור

 למען חייו את מסר סטראווי ״עיצאם
 פעל ״הוא אמר. הפלסטיני," העניין

 של למדיניות ובהתאם אש״ף, :שם
 ובין אש״ף בין המגעים אש״ף.

 יימשכו הישראליים כוחות־השלום
ויתרחבה"
 מישרד־ איש ערבית. דיבר שקור

ירו ליד ליפתא יליד ברומא, אש״ף
 לאיטלקית, דבריו את תירגם שלים,
 תורגמו ודבריו אנגלית, דיבר אבנרי

רוסי. ממוצא איטלקיה צעירה על־ידי
 היה עברית. דיבר השלישי הנואם רק
 אום־אל־פחם, מכפר אע׳רביה ע־סאן זה

 על שדיבר הכפר, בני תנועת מראשי
 דיבר הוא בישלראל. הערבים מצב

 יסולפו לא שדבריו כדי עברית
 הקהילה מראשי אחד בישראל.
 כמה בעבר שחי בטורינו, היהודית

 דבריו את תירגם בארץ, בקיבוץ שנים
לאיטלקית.
 אצל מיוחד עניין עורר התירגום

 השפות. שתי את שהבין מהקהל, חלק
 הסטודנטים שמונים אלה היו

 הלומדים מישראל, רובם הפלסטיניים,
 באמצע הצפונית. האיטלקית בעיר

 עם לוהט לוויכוח נכנסו הם הנאום
 העברית המילה את תירגם זה המתרגם.
 ארץ), (כיבוש ב״קונקוויסטה" ״כיבוש"

 זה במיקרה הנכון התרגום כי טענו והם
 באיזור (שליטה ״אוקופאציר הוא

 עקבו באולם האיטלקים 500 כבוש).
 משועשעת. בסבלנות הוויכוח אחרי
 המילה את זו בדרך למדו מהם רבים

כיבוש. שלהם: הראשונה העברית
 של יומיים אחרי ברורה. מסקנה

 שתי ביניהן אינטנסיבית, פגישות
 עם ופגישות פומביות אסיפות

 המיפלגות נציגי ועם המחוז שילטונות
 שם ברומא, המגעים נמשכו החשובות,

 פרס־ הוענק שבו בטכס אמרי השתתף
 מחמוד הפלסטיני למשורר אירופה
 ודובר ישראל יליד הוא גם דרוויש,

.תשקיף) עברית(ראה
 ומעשית: ברורה היתה המסקנה

 יתרחב הישראלי־פלסטיני הדרשיח
ויתעמק.

2384 הזה העולם


