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אריה שר חייו —
)25 מעמוד (המשך

 אין מדוע השאלה: נשאלה
 פלס־ ממשלה מקים ערסאת

 לא־ שהוצע כסי זמנית, מינית
פעם?

 מזמן דוגל עצמו ערפאת כי ידוע
 ברית־המר בעיות. יש אך זה• בצעד
 שהגוש להבטיח מסרבת למשל, עצות,

כזאת. בממשלה יכיר הסובייטי
 קשורות שאינן סיבות לכך יש

 בפחד חיה ברית־המועצות באש״ף.
 גבולותיה. של רוויזיה מפני מתמיד

 שיאפשר תקדים, ליצור חוששת היא
 של גולות בממשלות בינלאומית הכרה
למשל. ואסטוניה, לטוויה ליטא,

 בלמה זה, אינטרס מתיר
 קרוב במשך ברית־המועצות

 החיוני הצעד את שנים לעשר
 את ספק בלי משפר שהיה הזה,

 בעולם, הפלפטינים של מעמדם
הישראלית. בדעת־הקהל ואף

נחיווחוניגועיס ♦
 הת־ קיימת אש״ף צמרת ך*

 העומדות בבחירות עצומה *■עניינות
בישראל. להיערך

 סימן כשלעצמה היא זו התעניינות
 כי לעובדה מודעים אש״ף ראשי טוב.

 תפקיד ממלאת הישראלית דעת־הקהל
 בסיכויים לרעה, או לטובה חיוני,

 והעם ישראל בין ושלום הסדר להשגת
 הבחירות כי מקווים הם הפלסטיני.

 מבחינה הפוליטי המצב לשיפור יביאו
זו.

 בצמרת נשמעים כך משום
 נגד חריפות הערות אש״ף
 הציבור בקרב חוגים אותם

 המטיפים בישראל, הערבי
הבהירות. להחרמת

 תפיסתם את שהביאו אלה, חוגים
 גורמים אבסורד, כדי עד הלאומנית

 מצביעים, אינם ערביים שאזרחים לכך
 כל את מגייס הישראלי שהימין בעוד

 פרגמטיים הם אש״ף ראשי כוחותיו.
 רעיון על אמר מהם ואחד מאוד,

מטומטם!״ ״זה ההחרמה:
 רשימה הקמת של הרעיון גם

בימים הרווח נפרדת, ערבית

 ערביים חוגים בכמה אלה
 בקרב חן מוצא אינו בישראל,

 ״מה הפלסטינית. המנהיגות
 מהם, אחד שאל מזה?״ ייצא

 הרשימה תביא ״בסך־הכל
 יהיה וזה אחד, ח״ב לבחירת

 משני אחד בידי כלי־מישחק
הגושים.״

 מקדמים היו בוודאי אש״ף בחוגי
 כל את מאחדת שהיתה רשימה בברכה

 ובכללם הישראליים, כוחות־השלום
 להשפיע אפשרות לה ושתהיה רק״ח,

 דעת־הקהל של המרכזי הזרם על
 כאן שיש יודעים הם אבל הישראלית.

 מתרחק לרק״ח שמתקרב מי סתירה:
יקומו כי מאמינים הם אד המרכז• מן

 בעלות רשימות כמה דבר של בסופו
 — פלסטינית מבחינה חיובי מצע

 הפלסטיני העם בזכות הכרה כלומר,
 משלו מדינה ולהקמת עצמית להגדרה

 עם משא־ומתן וניהול ישראל, לצד
 הכרה של בסיס על זה, לצורך אש״ף

הדדית.
 על־ידי ערפאת נשאל מכבר לא

 לו מונטה־קארלו(שיש רדיו של כתב
 העולם ברחבי עצום חוג־האזנה

 בבחירות שלך המועמד .מי הערבי):
בישראל?״

 הוא ״השלום!״ ענה: ערפאת
פעמים. שלוש המילה על חזר

 חשיבות של זו הבנה מתיישבת איך
 הפיגועים עם הישראלית דעת־הקהל
בארץ? האחרונים
 בש־ מכחישים אש״ף אישי
הישרא הטענה את צף־קצף

 או עצמו, ערפאת כאילו לית,
 על העלה אחר, מוסמך מנהיג

 האוטובוס על ההתקפה את נם
המ ברחוב הפיגוע בירושלים,

 האוטובוס. חטיפת או ג׳ורג׳ לך
 טען נברא!״ ולא היה ״לא

מוסמך. דובר בפסקנות
 קיבלו אלה לפיגועים האחריות את

 לאש״ף מחוץ גופים עצמם על
 להנהגה המתנגדים וגופים (אבו־נידאל)

 החזית (כמו אש״ף של הנוכחית
 גם הדמוקרטית). והחזית העממית
 בהתפארויות־ נראות אלה הודעות

 הכבושים בשטחים כי יתכן שווא.
 תאים כיום פועלים ובדרום־לבנון

 באופן יותר או פחות הפועלים קטנים,
 אחרי פרימיטיביים, באמצעים עצמאי,
 בדרום־ המחבלים״ ״תשתית שפוזרה

 בגידשרון־שמיר־רפול, על־ידי לבנון
 על מרכזית שליטה עוד תיתכן לא

כאלה. תאי־מחתרת
 של ופומבית גלויה קריאה ואילו
 להימנע הפלסטינים לכל ערפאת

 אפשרי, כצעד נראית אינה מפיגועים
 וארצות־הברית ישראל עוד כל

 טוטאלית שלילה של בקו ממשיכות
 סוריה מנהלת עוד וכל אש״ף, של

 של המתונה במנהיגות מילחמת־חורמה
 ומבחוץ. מבפנים אש״ף

חשש כרגע אין מאידך,

 העולמית המערכת לחידוש
 מטעם פיגועים של הגדולה
 ׳60ה שנות בסוף כמו אש״ף,

ה־סד. שנות וראשית
 ערפאת, בראשות אש״ף, הנהגת

 כישלון אחרי מדיני. לפיתרון חותרת
 וסוכניהם הסורים והבסת בפת״ח המרד
 מעמדה. התחזק טריפולי, של בקרב
 והחיצוניות הפנימיות הבעיות אולם
 להכנת גדול מאמץ מתנהל וכעת רבות,

 המועצה, של 17ה־ במושב פריצת־דרך
 הקרובים בשבועות להתכנס האמור

באלג׳יר.
 כן לפני אללה יתערב אם
 בדמשק, מכריע לשינוי ויביא

קל. יותר הרבה יהיה זה

ערפאת
לבחירות שלו המועמד
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