
ערכאת: עם הפגישה על דדחח ממשיך אפרי ,אזר

חדשה אופציה
אחרי־חצות. שתיים היתה שעה ך*

 השולחן בראש ישב ערפאת 'אסר 1 1
 אותו המתיק הוא תה. ושתה הארור,
 לפניו. שהונחה צלוחית מתוך בדבש,
 אמר. שוב,״ טס אני שעות כמה ״בעוד
 בשבועיים כי לנו סיפר כבר לכן קודם

 וישן מדינות, 15ב־ ביקר האחרונים
במטוס. בלילות
 הפעם. טס הוא לאן אותו שאלנו לא

 מראש לעולם מודיע אינו ערפאת
 גם ומועדן. טיסותיו יעדי על לאיש

 שותפים אינם לו הקרובים אנשים
 מאמצעי־הביטחון אחד זהו זה. למידע

 ׳אירגוני־טרור כמה אשר האיש, של
 עת בכל מנסים בעולם ושרותי־ביון

להרגו.
 על־ידי נתפסו לאחרונה רק

 אש״ף של מוסדות־הביטחון
 להתנקש שניסו חוליות, שתי

בחייו.
 בקול מישהו, לי סיפר פעם

 ערפאת שעמד ביקור על משועשע.
 נמסר, לאוסטרים באוסטריה. לערוך
 המועד על לא אך בואו, על כמובן,

 המטוס זהות על לא וגם המדוייק,
 האוסטרים, וכיוונו. אותו שיביא

 איך ידעו לא טקסים, על המקפידים
 לו. הראויה קבלת־הפנים את לו לארגן
 ברונו הקאנצלר־דאז, המתין לבסוף

 בנמל־ שעות שלוש במשך קרייסקי,
 במטוס — ערפאת שהגיע ער התעופה.

דווקא. בולגריה, נשיא של פרטי
 פי סן, על ידענו, לא הפעם גם

 שעות במה תוך עומד ערפאת
 לא הטיסה אך לעמאן. לטוס
הרצא אותנו. להפתיע יכלה

 המדיני המצב על הארוכה תו
 אותנו הכינה אש׳־ף ותוכניות

כע שהפתיעו, המהלכים לכל
ישר ואת העולם את יום, בור
 בעמאן ערפאת של ביקורו אל:

 ערפאת־ ההסכם וחתימת
חוסיין.
 מובהקת, ישראלית תופעה והנה
 מתרחש אשר על עדים כאלף המעידה

 הסכם על הידיעה ישראל: בצמרת כיום
 את והדהימה הפתיעה ערפאת־חוסיין

 כלי״התקשורת. ואת המדינה צמרת
״פר תגובות. של תישפוכת החלה
״מומ למיקרופונים, הובהלו שנים"
ואנה. אנה אצו חים"

ו ממשלתי מוסד שום אך
 שאל לא כלי-תיקשורת שום
 הישראלים, ששת של פיהם את

בי שבו ממסע עתה זה שחזרו
פולי בדיונים שעות שבע לו

 יאמר עם אינטנסיביים טיים
 רבות נוספות ושעות ערפאת,

הקרובים. ושותפיו יועציו עם
 יש זו? מוזרה לתופעה ההסבר מה

 בהבנת מעוניין היה לא איש אחד: רק
״דח ממשלת־ישראל החשוב. המאורע

 כל דוחה שהיא כפי הסף״, על אותו תה
שלום. של סכנה בו שטמונה מעשה

מונאו־נ: 9
רווווח בניה
 ער־ בהסכם היתה לא בחינתי,

 מפתיעה מילה אף ^/פאת־חוסיין
 ממערכת בדיוק נבע הנוסח אחת.

 על־ידי לעינינו שנפרשה השיקולים,
שנפ מכיוון זו. בפגישה עצמו ערפאת

 פעמים חמש כבר ערפאת עם גשתי
 מובן האחרונות, וחצי בשנתיים כן לפני

זו. לנקודה שהוביל התהליך גם לי
 הלאומית המועצה ״במושב
פו אופציה פתחנו הפלסטינית

 הוא ערפאת. לנו אמר ליטית!״
לכי המועצה לקריאת התכוון

 בינלאומית, ועידת־שלום נוס
ואש״ף. ישראל בהשתתפות

״ ״ 10 —

 על-ידי שהתקבלה זו, החלטה
 מכריע, ברוב הפלסטיני הפרלמנט
 מצלמות־ לעיני דמוקרטית, בהצבעה

 הישראליים), (והצופים הטלוויזיה
 זילזול של בתגובה בישראל לוותה

והתעלמות.
 מובארכ, חוסני השבוע שאמר כפי

 אם להגזמות: נוטה שאינו שקול איש
 היא, המתרחש, מן ישראל תתעלם
 דורות. במשך כך על להצטער עלולה

 אומר: בוודאי היה עברית, ידע אילו
 בכיה יגרום ממשלת־ישראל של יחסה

לדורות.
הגזים. לא הוא

 רעיון את לשלול או לחייב אפשר
 טכני כמכשיר הבינלאומית, הוועירה
 כי לשלול אי־אפשר אך שלום. להשגת
 אומרת הפלסטיני הפרלמנט החלטת
 אחד שולחן ליד לשבת מוכן שאש״ף

 על פנים־אל־פנים ולדבר ישראל עם
הערבי. והעולם ישראל בין שלום כינון

 שיעור לאין חשובה זו עובדה
אחרת. או זו מטכניקה

 — מהפכה אינה זאת אם
מהי?

 לעלות עצמו ערפאת של הנכונות
 במשך לי ידועה היתה דרך־השלום על

 הוא החידוש חדש. אין ובזה שנים,
 את לכנס ערפאת של ביכולתו

 התנגדות חרף הפלסטיני, הפרלמנט
 מאסיבי רוב ולהשיג ולוב, סוריה

 מכיוון כן, על יתר זו. למדיניות
 לסוריה הכפופים שאירגוני־הרסיסים,

 יש לאש״ף, מחוץ עתה נשארו וללוב,
 את המלאה*לבצע היכולת לערפאת
בה. דוגל שהוא המדיניות

 המועצה את לכנס ההחחלטה
 היתה בעמאן הפלסטינית הלאומית

 מעבר הצליח זה הימור גורלי. הימור
 העם של העצום הרוב הצפוי. לכל

 כל וכמעט בהחלטה, תמך הפלסטיני
 באש״ף עתה מכיר הערבי העולם

 העם של הייצוגי כבמוסד המטוהר
 לא ערפאת כי התרשמתי הפלסטיני.

 כינוס את למנוע שניסו לגורמים יסלח
בעמאן. המועצה

 ויכוחים אין כי הדבר פירוש אין
 אש״ף. במוסדות וחילוקי־דיעות

 בלתי־ היא ערפאת של מנהיגותו
 יישק בלבד פיו על לא אך מעורערת,

 לגבי במיעוט נשאר הוא פעם לא דבר.
 כפי אחר, או זה טאקטי מהלך

 גם רבה. בגאווה בעצמו, לנו שסיפר
 פרטים. כמה על ויכוח יש עתה

 מנהיגים של הסותרות ההתבטאויות
 וצאלח קדומי פארוק כמו שונים,

ביש המתקבלות ח׳לף, (״אבו־איאד״)
 צביעות, או פילוג של כסימנים ראל

הד של הבריאות על דווקא מעידות
״הדמוקר — הפלסטינית מוקרטיה

 כפי בעולם," היחידה הערבית טיה
אש״ף. ראשי שמתפארים
 את לכפות כוח אין לערפאת

 הוא עמו. והמוני חבריו על דיעותיו
 הוא זאת את ולשכנע. להסביר רק יכול

בהצלחה. עושה
 ובין בינו שהושג ההסכם

 הוא ערסאת כי מוכיח חוסיין
 אי־ שהיה מכפי יותר חזק עתה
 תגובות־ על מצפצף הוא פעם.
 מפי גם מדמשק, שבאו הזעם

 גיבריל אחמד כמו אנשים
אש״ף. פורשי חבש, וג׳ורג׳

שטחים •

 רבו(שסירב עבד זה, אירגון של המזכיר
 עימו נפגשנו כאשר שלום, לנו להגיד

 את פירסם בז׳נבה), בוועידת־האו״ם
 בדמשק. הנוסח
לשונו: וזו

 ועידת־ של ההחלטות בהשראת
 על־ידי שאושרה בפאס, הפיסגה

 העניין על האו״ם והחלטות הערבים,
 האדם, של לאמנה בהתאם הפלסטיני,

 יחסים לכינון ההדדית ההבנה בסיס ועל
 והעם הירדני העם בין מיוחדים

הפלסטיני:
 של ההאשמית הממלכה ממשלת

 הפלסטיני ואירגון־השיחרור ירדן
 לקראת להתקדם ביניהם הסכימו
 במיזרח שלום של צודק הסדר השגת

 של הישראלי הכיבוש לסיום התיכון,
 ובכללם הכבושים הערביים השטחים
 ולעקרונות להנחיות בהתאם ירושלים,

הבאים:
 כפי שלום, תמורת אדמה )1(

החל ובכללן או״ם, בהחלטות שנקבע
מועצת־הביטחון. טות

 סוף־ ,עכשיו באש״ף. וסוכניה סוריה
 לעשות כדי חזק די הוא ערפאת סוף,
 העם של המכריע הרוב בתמיכת זאת,

הפלסטיני.
 חד- היא, ההסכם מטרת •

הפדר-שלום. השגת משמעית,
 הוא, הקובע הסעיף •

 חד־ בו נאמר .1 הסעיף כמובן,
 יינתן האדמה תמורת כי משמעית
 תמיד היתה זאת שלום. לישראל

 הישראלית תנועת־השלוס סיסמת
 בנוסח או, שלום״, תמורת (״שטחים

 כל תמורת השטחים ״כל שלנו,
השלום").

פ־ למשא-ומתן קריאה •
 ועידת־ במיסגרת ניפ״אל״פנים,

 לא ישתתפו שבה בינלאומית, שלום
 וברית־המועצות, ארצות־הברית רק

 ערפאת וצרפת. בריטניה סין, גם אלא
 יותר קרובות אלה מדינות כי מאמין

 אש״ף, של הפוליטית לתפיסה
ישראל. על גם ומקובלות

נושאים, שני ביותר מעניינים אך

 של הומאניטרית בעיה כאל בעייתם
 יכול פלסטיני שום אין לכן פליטים.
שהיא. כמות לקבלה
 שיתוף את למנוע שרוצה מי

 בתהליך־השלום, הפלסטינים
 ההחלטה את לקבל מהם תובע

 כיום בדוק. תכסיס זהו .242
 — האמריקאים בו משתמשים

שעה. לפי לפחות
 על ויכוח יש הפלסטינים בקרב

 למיכשול לייחס שיש הרצינות מידת
 לקבל הציע המנוח סרטאווי עיצאם זה.
 פיסת־נייר, אלא שאינה ההחלטה, את

 מנהיגים הרציניים. לעניינים ולגשת
 ורואים בחריפות, לכך מתנגדים אחרים

כניעה. בכך
לע משתדל ערפאת־חוסיין הסכם

 על מדובר בהקדמה המיכשול. את קוף
 הפלסטיני״ העניין על האו״ם ״החלטות

 ).242 ההחלטה את כמובן, כולל, (וזה
 עיקרון״היסוד את מבטא 1 מס' הסעיף

 משטחים ישראל נסיגת — 242 של
בפי־ ומדבר — והסדר־שלום כבושים

אי־שם* הישראלית המישלחת עם ערסאת
מתה! הירדנית האופציה

שרום חמוות
 הסכם בפירטי היטב לעיין דאי ך*

 אך רשמית, פורסם לא הוא זה. *0
 על־ דווקא פורסמה שלו אמינה גירסה

 החזית אנשי — מתנגדיו ידי
סגן־ חוותמה. נאיף של הדמוקרטית

 לעם העצמית ההגדרה זכות )2(
 זו זכות יגשימו הפלסטינים הפלסטיני.

לה והפלסטינים הירדנים יוכלו כאשר
 הקונפ־ האיחוד במיסגרת זאת שיג

 מדינות בין המתוכנן הערבי דרטיבי
ופלסטין. ירדן
 הפליטים בעיית פיתרון )3(

האו״ם. להחלטות בהתאם הפלסטיניים ,
 על הפלסטינית הבעיה פיתרון )4(
היבטיה. כל

 המשא־והמתן יתנהל זה. בסיס על
 בינלאומית, ועידה במיסגרת לשלום

 הקבועות החברות חמש בהשתתפות
 וכל האו״ם, של מועצת־הביטחון של

 אש״ף, וביניהם לסיכסוך, הצדדים
 הפלסטיני, העם של החוקי הנציג

משותפת. במישלחת
 שפורסם כפי ההסכם, נוסה כאן עד

מתנגדיו. בידי
 לעמוד כדאי מהפכות. כמה בו יש
עליהן:
 מהפכה הוא ההסכם עצם •
 ניסה האחרונות בשנים עצמה. בפני

 להגיע פעמים וכמה כמה ערפאת
 תהליך־ את לקדם כדי זה, מעין להסכם
 ארצות־הברית יחס את ולשנות השלום
 נמנע פעם בכל הפלסטיני. לעניין
של מאסיבית התערבות בגלל הדבר

 בשפת־ רק ההודעה מתייחסת שאליהם
רמזים.

 מינשורים •
נ״ו שו

מו החלטה הוא האחד נושא ^
.242 •עצת־הבטחון י

 מים־ עלולים שלנו במרהב
 חזקים להיות נייר של שולים

 של מיכשולים מאשר יותר
 הם כאלה מיכשולים שני סלדה.

 וההחלטה הפלסטינית האמנה
.242 מם׳

 לנהל יכול אינו ישראלי שום
 האמנה בסיס על אש״ף עם משא־ומתן

 את שוללת שהיא מפני הפלסטינית,
 כאשר לכן, ישראל. של קיומה עצם
 הידברות למנוע מישהו רוצה

 שולף הוא ישראלית־פלסטינית,
 הכלח, עליו שאבד זה, ישן מיסמך
 לשכוח רוצים היו הפלסטינים ושרוב
אותו.

 היא .242 ההחלטה לגבי הדין הוא
 העם של קיומו מעצם מתעלמת

ומוס הלאומיות זכויותיו הפלסטיני,
אל מתייחסת היא היותר לכל דותיו.

 מועצת־הביטחון,״ ״החלטות על רוש
השנוא. המיספר את לאזכר מבלי אך

 כי בנראה, משוכנע, חוסיין
 האמריקאים, את לשכנע ניתן

 מספק זה שניסוח העת, בבוא
 על• 242 לקבלת דרישתם את
אש״ף. ידי

 טיב הוא השני העדין הנושא
בהק והפלסטינים. ירדן בין היחסים

 יחסים ״כינון על מדובר להסכם דמה
 הירדני העמים, שני בין מיוחדים״

 בזכות מכיר 2 מסי סעיף והפלסטיני.
 אך הפלסטינים, של העצמית ההגדרה

 קונפדרציה במיסגרת שיתבצע אומר
ירדן. עם

 קבוע אינו קונפדרציה המושג
 לו יש שונות בשפות ומדוייק.
 שום לו אין ובערבית שונה, משמעות

 את מגדירה שווייץ ברור. פירוש
 מדינות- ,בקונפדרציה רשמית עצמה
 הקימו ארצות־הברית של הדרום

 בריתות וגם קונפדרציה, בשעתו
בעבר. כר הוגדרו רופפות ערביות

הדץ מימין: * רךי מל עו א  דאהר, כ
 אבו״ ריאת הכומר פלד, מתי ח״כ

ב אל-עסל, ק ע  אכגרי, אורי ארגון, י
עארי. מוחמד ח״ב מי


