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בשוק דרישה לו איז סחורה. אינו השלום

סחה■?
 מטחים 19 ירו הם בפקינג. רעמו תותחים ^

 אירגון של הוועד־הפועל יושב־ראש לכבוד 1 1
ערפאת. יאסר הפלסטיני, השיחרור
 21 כן לפני ימים כמה ירו התותחים אותם

רגן. רונלד ארצות־הברית, נשיא לכבוד מטחים
 קופח מדוע הזה? ההפרש של טיבו מה

מטחים? בשני הפלסטיני
 או למלך מגיעים מטחים 21 מאוד: פשוט

נשיא. הוא רגן לנשיא.
לראש-ממשלה. מגיעים מטחים 19

 ה- של כראש־ממשלה ידורג ערפאת
הפלסטינית. מדינח־בדיד

 לראש לפני־כן ימים כמה חולק הכבוד אותו
 זכה הוא בפקין. הוא אף שביקר ממשלת־יפאן,

בלבד. מטחים 19ב־
 ערפאת בין הפליה היתה לא אחרות, מבחינות

 שבו הארמון באותו התארח אש״ף מנהיג לרגן.
 באותה ישנו השניים כי ויתכן לפניו, רגן שכן

המיטה.
 צד לו היה הכיקור. של הקל הצד זהו
לנו. נוגע והוא יותר, הרכה רציני

■ ■ ■
 של הממלכתי ביקורו לפני אחדים מים ן•

 הצרפתי השבועון פירסם בסין, ערפאת
 (״המשקיף אובסרבטור נובל האינטלקטואלי,

 סוציאליסטי שבועון עימו. ראיון החדש״),
 צרפת, לנשיא מאוד מקורב זה רב־יוקרה
מיטראן. פראנסואה

 ראש כי היסטורית, משמעות בעל ראיון זהו
 במדינת־ להכיר נכונותו על בו הצהיר אש״ף

ישראל.
כהם־ לא כמרומז, לא כעקיפין, לא

 וחד־ כרור כהיר, כנוסח אלא תייגות. —
לחלוטין. משמעי

אלה: במילים הסתיים הראיון
 אומר ואתה המילחמה, את זונח אינר שאלה:

מנוצחים. ובלי מנצחים בלי בשלום, רוצה שאתה
זאת? להשיג מציע אתה איד

הישר ישיר: משא־ומתן של בדרף ערפאת:
האו״ם. בחסות ואנחנו, אלים

 בין הדדית הכרה בעד תהיה אתה שאלה:
ואש״ף? ישראל

 בין הדדית הכרה בעד אהיה אני ערפאת:
מדינות. שתי

 כה כצורה הדברים נאמרו לא מעולם
עניינית. וכה קצרה כה פשוטה,
 ערפאת את הצרפתי המראיין שאל כן לפני

 על וההתקפה ירושלים בלב היריות לגבי
האוטובוס.

 לעיתים שאמרתי מה על אחזור ערפאת:
 צבאיים, מיבצעים בין עמוק הבדל יש תכופות:

 מיבצעים ובין צבאיים, יעדים נגד המכוונים
 נגד אני אזרחיים. יעדים נגד המכוונים צבאיים,

 זאת אמרתי אזרחים. נגד המכוונים המיבצעים
^ ^ ^ פעמים■ אלף

 המסיימת הזאת, ההצהרה השמעת הרי
 חדש דף והפותחת רבות שנים של פרק
 ערפאת יאסר ערך הפלסטיני, העם בתודעת

הסוציאליסטית. ממשלתה כאורח ביוון, ביקור
ער־ הודיע שם במסיבת־עיתונאים

 כינוס הבעיה: לפיתרון הצעתו על פאת
 בהשתתפות בינלאומית י ועידת־שלום

 חסות תחת בדבר, הנוגעים הצדדים כל
מועצת־־הביטחון. באמצעות האו״ם,

 ״כשאתה במקום: בו אותו שאל זריז עיתונאי )יי
ישראל? את גם כולל זה האם הצדדים׳. אומר,כל

 מורכבת היתה ערפאת של תשובתו
ישראל!״ ״גם מילים: משתי

 הצעדים את ערפאת פירט מסיבה באותה
 לשלום נכונותו במיסגרת בעבר, אש״ף שעשה

השאר: בין ישראלי־פלסטיני.
 הצרפתית־מצרית ההצעה קבלת •

בו הכרה על שדיברה במועצת־הביטחון,
 (הצעה ואש״ף. ישראל של ומותנית־זו־בזו זמנית ו

 של דרישתה שלפי מכיוון להצבעה, הובאה לא זו
 ארצות־הברית ממשלת הודיעה לת־ישראל

וטו.) עליה תטיל !ליא
ה־ השוק של ההצהרה קבלת •

א!

 זכות־הקיום על שדיברה המשותף, אירופי
 העם כנציג אש״ף מעמד ועל ישראל של

הפלסטיני.
כר־ ליאוניד של התוכנית קבלת •

 ישראל של זכותה על בפירוש שדיברה דנייב,
 למדינה הפלסטינים זכות ועל ולביטחון, לשלום

, משלהם.
 הפיסגה של תוכנית־פאם קבלת •

 כל של זכות־הקיום על שדיברה הערבית,
פלסטינית. מדינה ובכללן במרחב, המדינות

■ ■ ■
 ישיר המשך היה בסין ערפאת של יקורו ך•
 אותו את הציג שם גם זה. מדיני מסע של *1

 בהשתתפות בינלאומית, ועידה עצמו: הרעיון
מועצת־הביטחון. חסות תחת ואש״ף, ישראל

 בשתי הרעיון את קיבלו הסינים
 משמעותי. שינוי זהו סין, לגבי ידיים.

 פומבית תמיכה סין הביעה לא כה עד
ישראלי־פלסטיני. שלום של כרעיון

 חן מצא ערפאת של הניסוח כי להניח יש
 מועצת־ ״חסות אחרת. מבחינה גם הסינים בעיני

 החברים חמשת של חסותם פירושה: הביטחון״
 החמישה זכות־וטו. להם שיש במועצה, הקבועים
 וברית־המועצות, ארצות־הברית מלבד כוללים,

מבקש זו בדרף וצרפת. בריטניה סין, את גם

 אש״ף הנהגת ואת ערפאת את האשימו וסוכניהם
 בגידה תוך ישראל, עם שלום לכרות בנכונות

הפלסטיני. בעם
 ועידת־ של ברעיון הסורית התמיכה

 היא ואש״ן? ישראל כהשתתפות שלום,
 היא ערפאת. של המתון לקו גדול נצחון

 של האחרונות להכרזות מעניקה
 שזהו ספק אין נום!?. מימד ערפאת
היסטורי. תהליך

 הזמנת את לגנות ערפאת יאסר של סירובו
 אף קטן צעד הוא למארוקו הישראלית המישלחת

 אש״ף הנהגת על הכיוון. באותו רב־משמעות
 וסוכניהם הסורים רק לא כבירים. לחצים הופעלו

הידי גם אלא האירוע, את לגנות מערפאת תבעו
 בנסיכויות־ אש״ף הנהגת של המסורתיים דים

הפרסי. המיפרץ של הנפט
שההתנ למרות גינה, לא ערפאת

הישר המישלחת של המטופשת הגות
 את הגכירה אישי) יומן (ראה אלית

עליו. הלחצים
■ ■ ■

מה על היבש העובדתי הדיווח כאן **ד
האחרונים. השבועות בשלושת שאירע

 הסיגנון את לזנוח רוצה אני והלאה מכאן
היבש.

וסין. המערבית אירופה את בעניין לשתף ערפאת
 בעיני חן מוצא הרעיון אין הסיבה אותה (בגלל

 ״ועידת- כינוס על עומדת זו ברית־המועצות.
 שותפים שני רק היו בוועידת־ז׳נבה חדשה. ז׳נבה״

 וברית־המועצות, ארצות״הברית בינלאומיים:
הארס). של הכללי המזכיר לצד

 כדי עד הרעיון מן התלהבו הסינים
 ממשלתית הודעה פירסמו שהם כך,

 ובו באו״, ״רמינג הרישמי, בעיתון
 הזה. הנוסח את לעצמם אימצו
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הזאת, ההצהרה את השמיע שערפאת הרי
 אף איכשהו, צפוי היה אחד דברים. שני קרו

למדי. מפתיע היה השני
 ברעיון תמיכתו על הודיע חוסיין המלך

ה כל בהשתתפות הבינלאומית, ועידת־השלום
ואש״ף. ישראל וביניהם בדבר, הנוגעים צדדים
 גם הדהים השני הדבר אך מפתיע. היה לא זה

עצמו. ערפאת יאסר את
אמרי לעיתונאים שהעניק בראיון

 אל■ חאפט׳ סוריה, נשיא הודיע קאים,
 ועידת־ של ברעיון תומך שהוא אסד,
 ישראל בהשתתפות בינלאומית, שלום

והפלסטינים.
 משנת בוועידת־ז׳נבה להשתתף סירבה סוריה

 מעמידה מאז ריק. אז נשאר שלה והמושב ,1973
 הסורי הניסיון קיצוניות. פנים אסר של סוריה
 תחת התנהל לחלוטין, שנכשל ערפאת, את לחסל

הסורים לישראל. הטוטאלית ההתנגדות דגל

לזעוק. רוצה אני
 איננו האם ליבנו? גס האם עינינו? קהו האם
לחשוב? להרגיש, לשמוע, לראות, עוד מסוגלים

נפת מילחמה, של שנים מאה אחרי
השלום. שערי לפנינו חים

 הצעת- מציע העם־האוייב של המוסמך הנציג
 שיעור לאין חשובה הזה הצעד משמעות שלום.

 מילחמת כי בארץ, אל־סאדאת אנוור של מביקורו
 ואילו וצדדית, מישנית היתה ישראל־מצריים

 דד של לב-ליבו היא ישראל־פלסטין מילחמת
ההיסטורי. סיכסוך

— אצלנו ואילו
 פורסמו לא הנ״ל העובדות מרבית
 פסוקים בכמה שסוקרו או כלל, בישראל
ה במיקרה הידיעות. בשולי סתמיים,

לפיהוק. גרמו הס כיותר טוב
 את פטרה בישראל, השולטת חבורת־הקנאים,

 כאילו מעליבה, שיגרתית בהודעה הצעת־השלום
זבוב. של מיטרד היתה

 ערפאת. כך על אמר רוח,״ בגסות הגיבו ״הם
מפיגוע. גרועים ועלבון השפלה השמי, ובמרחב

 שלום כלל. הגיבה לא בישראל האופוזיציה
אחרים. בעניינים עסוק היה עכשיו

 קברים. על רק לזעוק רגילים אנחנו
 שוכני־הקבריס עוד כל זועקים איננו
 למילחמה, קץ לשים אפשר עוד כל חיים,
ולהרס. להרג

עכשיו! — אהובה ארץ זעקי

אי תונ להתפת להתייחס שנאות אחד, עי
במע פיחות שחל בהערה אותו פטר זו, חות ח
 אין כן ועל וחוסיין, ערפאת של הבינלאומי מדם

בהודעותיהם. עניין
 — נכון היה זה אילו שמיים! שומו

 את לנצל כדי הזמן זה היה לא האם
 פשרה של עובדות ולקבוע ההזדמנות

ושלום?
 עונת־ בגלל יחסית, חזקה ישראל אכן אם

חל וחוסיין שערפאת בעוד באמריקה, הבחירות
 האם — בלבנון הסורים ניצחון בגלל יחסית, שים
 להשגת ישראלית יוזמה לנקוט השעה זוהי לא

שלום?
 זה שחזר אירופי, עיתונאי עם השבוע דיברתי

 שם והדרומית, הצפונית בתימן מביקור עתה
 הפלסטיניים האירגונים מחברי רבים עם נפגש

 מקום בכל מצא הוא מביירות. לשם שעברו
 וכמיהה ערפאת, של בקו־השלום נלהבת תמיכה
 של שהמדיניות ספק אין הסדר. להשגת עמוקה
 ביטוי אלא טאקטיקה־לשעה, אינה ערפאת

 הפלסטיני העם של ביותר העמוקים לרחשים
זו. בשעה
 ״חולשתם״ על יסמוך גמור טיפש רק

ואש״ף. הפלסטינים של
ממשלה. וכל עם כל של במצבם תנודות יש

 ייעלמו, לא פלסטינים מיליון וחצי ארבעה אך
אחרת. או כך — ביטוי לידי יבוא הסגולי וכוחם

 בסימן שוב עתה נמצא אש״ף של הסגולי כוחו
 אוייב אל־אסד, חאפט׳ עשוי בסוריה עליה. של

 המקורב ריפעת, לאחיו, מקומו את לפנות אש״ף,
 אלג׳ירית־תימנית ועדת־פיוס הפלסטיני. לאירגון
 דמשך בין לתווך כדי לדמשק להגיע עומדת
ואש״ף.

 כאר־ הסחירות חלוד עם שנה, תרד
 להימצא ישראל עלולה צות-הכרית,

יותר. הרסה נחות דיפלומטי כמצם
 אך קיימת. ההזדמנות לפעול. הזמן עכשיו

 שרואה ומי אותה. הרואה בישראל איש כמעט אין
איכפת? זה למי באדישות. כתפיו את מושך —

 דרישה לו אין סחורה! אינו השלום
הישראלי. כשוק

 ואינה בהדרגה, משתגעת הזאת מדינה ן*
בכך. מבחינה 1 1

 האחרונים הימים מאורעות על מבט להעיף די
 השאלה: את שפוי אדם בפי להעלות כדי בלבד,

 המדינה, זוהי האם מדינת״היהודים? זוהי האם
 וז׳בו־ וייצמן ואחר״העם, הרצל חלמו שעליה

טינסקי?
 נערך צידון ליד עין־חילווה כמחנה

 של פלוגות שאתילא־זוטא: מעין
 ישראל, על-ידי שגוייסו שכירי־חרם,

 חסרי-המגן, כתושסים שפטים עורכים
והורסים. רוצחים
 השילטון ראשי מתחנפים הגרה ברחבי

 מיטב £!שר התנחלויות, הקרויים לקיני־המחבלים
 בינלאומי. ואסון המוני הרג לבצע זממו בניהם
 נתפסה, מחתרת-הטרור של קטן חלק רק כי ברור

 ולגדול, להתקיים ממשיכים החלקים שאר וכי
המתנחלים. בחסות

 נעצר ישראל, אזרח מקומי, ערבי מנהיג
 ״איסור במחשכי ונעלם ארצה שובו עם בחשאי

הפירסום״.
 כדי שהתמנתה המגוחכת,. ועדת־החקירה

 חוטפי־האוטו־ ,השבויים שני רצח את ״לחקור״
 חמישה — מסקנותיה את הגישה לא בוס,

 לא העיקריים עדי־הראיה המאורע! אחרי שבועות
 אחד ״מחבל״ אף נתפס לא מאז היום. עד נחקרו

חי. כשהוא
 כמדינה ישראל את הגדיר אמנסטי אירגון

עינויים. של שיטת־קבע נהוגה שבה
 העיתונות נוהגת האלה המאורעות כל לגבי

 הטלוויזיה הסובייטית. העיתונות כמו הישראלית
 לאומני- מכשיר־תעמולה עתה הפכה הממלכתית

גס. דתי
 ישראל הופכת ככך, להרגיש מכלי
 המרופש, הסוג מן קולוניאלית מדינה
 המגיעה ידיעה כל שכמעט מדינה
 להרג, נוגעת העולם עיתונות אל ממנה
לעינויים. למעצרים, לדיכוי, להרס,

 של בקירקס ישראל עסוקה שעה ובאותה
 המרינה, גורל על לוויכוח זכר בהן שאין בחירות,

 רובם עסקנים, של התרוצצות אלא אינו וכל־כולו
 עצמית, מחשיבות מנופחים גמורים, אפסים

באמצע. טוב כסא השגת הוא היחידי שעניינם
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