
שלחת שד המוצע ההרכב ת המי שמיר פרס את הקפיץ הפלסטיני  אך - ו
ת מעוניינים היו 1איל ם הין רצינית. בהידברו דחקא זה הרכב על מברכי

̂ויש
השבוע שאירע למה ההסגר ת 

שנים. 45 לפני יהודי מנהיג נתן
הנאצים, בידי ורשה כיבוש אחרי

 פרידמן־ילין) (אז ילין־מור נתן עבר
הסוב חדרו קצר זמן כעבור לליטא.

עליה. והשתלטו ארץ לאותה ייטים
 לאפשרות הסימנים התגברות עם

 פנו לברית־המועצות, יפלשו שהנאצים
 אל הסובייטיים החשאיים ^השרותים
הרא כאחד להם ידוע שהיה ילין־מור,

בפו הלאומי הצבאי האירגון של שים
 יהודית מחתרת יארגן הוא ההצעה: לין.

 נגד למילחמת־פרטיזנים אותה ויכשיר
בת לליטא. יגיעו אלה כאשר הנאצים,

 מרחי־ הבטחות לו הבטיחו הם מורה
קות״לכת.

 חיים אנחנו ילין־מוה השיב כך על
תלו שלנו החיים שילטונכם. תחת כאן
לנ אי־אפשר כאלה בתנאים בכם. יים
 שווים. עם כשווים משא־ומתן הל

 משא־ומתן מנהל הזבוב ,.אין
 מעוניינים אתם אם הפיל. עם *

 מ־ לנהל עליכם איתנו, בעיסקה
 שלנו המנהיגים עם שא־ומתן

 נם־ כאן ואנחנו בארץ־ישראל,
הוראותיהם.״ סי על על

 הפלסטיניים המנהיגים ידעו אילו
ה את וברצועת־עזה המערבית בגדה
 משתמשים היו הם הזה, ההיסטורי פרט

ילין־מור. של באימרתו השבוע

 סנסציה
הדסגית

 ר־ סוף־סוף התפרסמה כאשר ^
 הפלסטיניים המועמדים שימת [₪

המשו הירדנית־פלסטינית למישלחת
 שאינם לרבים, אפתעה גרמה היא תפת,

בעניין. מצויים י
בישר המודרכים כלי-התיקשורת

 אין נרחב: במסע־כזבים מייד פתחו אל
 הרריו ״השטחים". מן נציגים ברשימה

הק העיתונים שעה, מדי כך על חזר
כותרות. לכך דישו

הצי מוח את לשטוף היתה הכוונה
 ״מנהיגי התפיסה: את לו ולהקנות בור

 אש״ף — מתונים הם והרצועה הגדה
 — מתונים שהם מפני בהם רוצה אינו

 אש״ף — קיצוניים אנשים מינה אש״ף
בשלום." רוצה אינו

 שבא הבסיסי, שהמידע אלא
 היה ראש־הממשלה, ממישרד

שיקרי.
 פרס, לשימעון שנמסרה ברשימה

 והמלך אש״ף ראשי בין הוסכם ושעליה
 מן אותנטיים נציגים שני היו חוסיין, ג

 סניורה הנא — הכבושים השטחים
מעזה. אבו־רחמה ופאיז מרמאללה
 אל־פגיר העיתון עורך סניורה,
 העיתונאי הוא הירושלמי, (״השחר״)

 ואבו־ המערבית, בגדה ביותר החשוב
 ביותר חשוב עורר־דין הוא רחמה

עזה. ברצועת
 יצא פרס שימעון של הזעם אולם

 את כללה שלא מפני הרשימה, על
א האנשים  אליאס בהם: רצה שהו

 אל־שווא רשאד מבית־לחם, פרייג׳
 אלה משכם. אל־מצרי וחיכמת מעזה

הם חשובים. אישים שלושה הם

 לא מדוע אש״ף. על גם מקובלים
הם? נבחרו

ביו פשוטה סיבה לכד היתה
 שהרס הוא פרם שימעון תר:
 קברניטי היו אילו מעמדם. את

מתוח הישראלית המדיניות
 לחשוד היה אפשר יותר, כמים
תחי בכוונה זאת שעשו בהם
לה.

 הבל־ דובריו פירסמו שעבר בשבוע
 נפגש פרם סנסציה: פרס של תי־נלאים

 הפירסום צורת ואל־מצרי. פרייג׳ עם
 לכאורה, השיגרתית לפגישה, העניקה
היסטורי. מאורע של מימדים

 הסיכויים מתו הרגע באותו
ש ברשימה. ייכללו שהשניים

 בעולם נוצר היה מונו, אילו הרי
 פרם שימעון בי הרושם הערבי

הפלס נציגי את שמינה הוא
 את והכתיב במישלחת טינים

הפלסטינית. למנהיגות המינוי
 קמה כי הרושם להיווצר עלול היה

אלטרנ ״מנהיגות הכבושים בשטחים
שתפ קוויזלינגים, של חבורה טיבית",

 של מעמדו את לערער הוא קידם
 פלגי כל את המאחדת כמנהיגות אש״ף
 מעמד ובפזורה. בארץ הפלסטיני, העם

 לאומי, נכס הפלסטינים בעיני הוא זה
פרייג׳ רבות. שנים של בעמל שנקנה

 מסכימים כמובן, היו, לא ואל־מצרי
כזאת. בצורה להופיע
 הדבר היה כזה, רושם נוצר אילו

העוק הפלסטיניים הגורמים את מחזק
 הפלס־ המהלך כל אחרי בחשדנות בים

 חזית־ תעמולת את ומגביר טיני־ירדני,
הסירוב.
 הגיונית. המסקנה היתה לבן
 סבירים, אישים שני נבחרו

 ידועות המתונות שדיעותיהם
 מדי קרובים שאינם אך ברבים,

 אינו איש ישראל. למנהיגי
 את מייצגים שהם בכך מפקפק

 הציבור של המרכזי הזרם
הכבושים. בשטחים
 בקרב ידועה דמות הוא סניורה

 השתתף הוא הישראליים. חוגי־השלום
ידו ודיעותיו איתם, רבים בכינוסים

 של הפרגמאטי לקו נאמן הוא עות.
 לא־פעם השתתף הוא ערפאת. יאסר

 ולכן אמריקאיים, אישים עם בפגישות
 להיפגש לסרב יכולים האמריקאים אין

זו. במיסגרת עימו
האיש
מכוויית

ה מ ח ר ־ ו ב  ל־ מחוץ פחות ידוע ^
דומה. עמדתו אך רצועת־עזה,1<
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כדלהלן: העורך לשאלות אל־חסן חיאלד השיב
 להכרה ממשלת־ישראל תסכים כאשר הטרור יופסק האם אבנדי:

 נחום מגדס־פראנס, פייר למשל, שהציעו. כפי ואש״ף, ישראל בין הדדית
המפורסמת? בהצהרתם קלוצניק ופיליפ גודלמן

חיובית. היא התשובה בהחלט. כן, אל־חסן:
השלום? להשגת המאמץ של במיסגרת אמרי:

 מפני אלימות בפעולות עסקנו לא אנחנו אורי, תראה, אל־חסן:
 אם ברירה. לנו היתה לא תחביב. בתור בזה עסקנו לא זאת. דרך שאהבנו

באלי נעסוק מדוע שלוע בדרכי הלגיטימיות זכויותינו את להשיג נוכל
 באש״ף) האחרים על(האירגונים גם מרותנו את הטלנו בהדרגה מות?

שלנו. מהפעולה כתוצאה והתמעטו, השנים במשך הלכו ומעשי־הטרור
המשא־והמתן? דרך על נעלה כאשר לגמרי ייפסקו והם אמרי:

 לא בדרכי־שלום, עצמאותנו את להשיג אפשר אם כן. אל־חסן:
 צריכים שלפעמים אומר הוא לאלימות. מתנגד הקוראן באלימות. נעסוק

 שונאים כאשר גם להילחם צריכים אותם, אוהבים שאץ דברים לעשות
 אומר כך שלום. לעשות צריכים שלום. לכונן ררך יש אם אך מילחמה.
בצדק. קשור להיות צריך השלום כמובן, הקוראן.

 פלסטינית לעצמאות מתכוון אתה שלום, אומר כשאתה אמרי:
הארץ? מן בחלק שתקום במדינה

כן. אל-חסן:
 תימשך לא האם אחר־כך? יהיה מה סוף־פסוק? יהיה וזה אמרי:

רבים? כה ישראלים שחוששים כפי המילחמה,
 יסתדר הכל והלאה משם המילחמה. סוף תהיה זאת לא. אל־זזסן:

 בדרכי־שלום, דברים לשנות אז ירצו העמים שני אם והבנה. שלום בדרכי
 לעשות יוכלו הם — שווייץ כמו משהו פדרציה, או קונפדרציה, להקים

בדרכי־שלום. הדדית, בהסכמה רק זאת
בזה? דוגל אתה אמרי:

 עצמאות להשיג אי־אפשר כלכלית. מבחינה לפחות אל־חסן:
 הארץ את שתקיף מאוחדת, כלכלה בלי — ושלנו שלכם — כלכלית

כלכלי. איחוד ררוש כולה.
שלנו? המדינות שתי בין רק אמרי:

 זה פתוחים. להיות צריכים התיכון במיזרח השערים כל אל־זמן:
כולם. לטובת
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 אבגר׳ לאורי השבוע שהעניק בראיון
 ף אש׳ מראש• אל־־חסן, ח׳אלד הצהיר

הדדית הכרה של בסיס על כ•

אל-חסן ח׳אלד
שועל כמו פיקח דוב, כמו גדול

 השטחים מן האלה הנציגים שני אם
 שמיר יצחק את הרגיזו הכבושים
 וכאפס כאין זה היה הרי פרס, ושימעון
 אחר אדם הכללת על תגובתם לעומת

במישלחת,
 המישלחת מנהיג בי ססק אץ

 אל-חסן, ח׳אלד הוא המוצעת
ב הדומיננטיים האישים אחד

הפלסטיני. מחנה
 אל־חסן האחים משני אחד ח׳אלד,

 מראשי הוא גם האני, הוא (השני
 של המרכזי הוועד חבר הוא אש׳׳ף),

 הפלסטינית. הלאומית והמועצה פת״ח
מתואריו. יותר הרבה חשוב האיש אך

 ״אבו־ המכונה אל־חסן, ח׳אלד
 בכיר. פלסטיני דיפלומט הוא סעיד",

 הרשמי שר־החוץ קדומי, שפארוק מאז
 ממנו המונעת במחלה לוקה אש״ף, של

 לשליח למעשה אל־חסן הפך פעילות,
ערפאת. של הבכיר המדיני
 גבוה, דמוי-דב, איש זהו

 שועל, במו פיקח בריא־בשר,
 המפורסם שופע, הומור בעל

 המשופם האיש בבדיחותיו.
האמרי בצמרת היטב ידוע

 פעמים ששהה מכיוון קאית,
 לשם בארצות־הברית רבות
בכירים. אישים עם מגעים קיום

 הוא שם בכוויית, עשיר סוחר הוא
 היפאנית חברת־הענק את מייצג

 ומשתמש כווייתי אזרח הוא שארפ.
 האמיתי הכווייתי בדרכונו במסעותיו

 הנאלצים מחבריו, לרבים בניגוד —
 מדינה של בדרכוני־נוחיות להשתמש

* אחרת. או זו ערבית
 ה־ שנות בסוף נוסדה, פת״ח תנועת

 דמות היה אל־חסן ח׳אלד בכוויית. ׳,50
 עם נמנה הוא זו. ביוזמה מאוד מרכזית

הרא השורה ועם קבוצת־המייסדים
 הוא זו בקבוצה פת״ח. אישי של שונה
 איש הוא הפרגמאטית. בגישתו בולט
 בהסדר־שלום הדוגל למערב, פתוח

להשגתו. המדינית ובפעולה
 אל-חסן ח׳אלד כדיפלומט־מלידה,

 נמרץ איש־מעשה מאשר יותר נזהר
 מעדיף הוא אל־סרטאווי. עיצאם כמו

 סגורים בחוגים דיעותיו את להשמיע
שלא־ בפגישות פרטיות. ובשיחות

 אישי- עם פעם לא נפגש לפירסום
מסויימים. ישראליים שלום

 עם אבנרי אורי של פגישתו אחרי
 לא ,1982 ביולי בביירות ערפאת יאסר
בצו אבנרי עם להיפגש אל־חסן היסס

 לפירסום, נועדה הפגישה גלויה. רה
 דוח פירסם )21.7.82( הזה והעולם
 בעיית עמדה במרכזה עליה. מפורט
אבנרי. על־ידי שהועלתה הטרור,
 אלימות בפעולות עסקנו ״לא
 אז אמר זו,״ דרך שאהבנו מפני

 עסקנו ״לא לאבנרי. אל־חסן
 נוכל אם תחביב. בתור בזה

הלגיטי זכויותינו את להשיג
נע מדוע בדרכי-שלום, מיות

באלימות?״ סוק
 המטרה את הסתיר לא אל־חסן

 פלסטינית מדינה עיניו: לנגד העומדת
 הסדר־ תוך שתקום וברצועה, בגדה
 כזה שדבר מכיוון ישראל. עם שלום

 ארצות־הברית, הסכמת בלי יקום לא
לקשי רבים מאמצים אל־חסן הקדיש

 ואש״ף ארצות־הברית בין קשרים רת
 עתה שהגיעו המאמצים אותם —

מכריע. ואולי מעשי, לשלב
 מדוע ^

ן חשוב זה
 פרס־שמיר ממשלת היתה ילו̂ 
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 היא והפלסטינים, הירדנים עם השלום
 זה איש הכללת על מברכת היתה

 על וגמור שמנוי מכיוון אך במישלחת.
 מחיר, בכל זה מהלך לטרפד שניהם
המדי הקשרים כל כך לשם הופעלו

בוושינגטון. ישראל של ניים
 עתה היא הממשלה מטרת

 הפגישה את בכלל למנוע
 מרפי, ריציארד של המתוכננת
 הבכיר, האמריקאי הדיפלומט

 ירדנית-פלסטי־ מישלחת עם
 בלתי־נמנע, הוא הדבר אם נית.

 את לפחות למנוע נסיון ייעשה
במישלחת. אל־חסן הכללת

 למישלחת המועמדים שאר גם
 ממשלת־ בעיני חן מוצאים אינם

 ואבד סניורה אל־חסן, מלבד ישראל.
)10 בעמוד (המשך
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