במדינה
העם

מדארנקה עד תוניס
..כל מה שבגין יכול לעשות,
פרס יכול לעשות יותר טוב,׳•
זה הממד של הפצצת משרדי
אש״ו בתוגיסיה
כאשר נכנס יום־הכיפורים ,והרדיו
הישראלי נכנס לדממת־אלחוט ,חודר
חשש סתום לליבו של האזרח הישר
אלי .הוא זוכר את יום־הכיפורים 1973
— כאשר פרצו צבאות מצריים וסוריה
אל תוך סיני ורמת־הגולן .הפסימיים
ביותר מסובבים את כפתור הרדיו ל
שידורי הבי־בי־סי הבריטי ,וממתינים
לרעות.
גם השנה התגשמו הנבואות השחו
רות .קרה משהו ביום־הכיפורים .פלס
טינים פרצו לסירה ישראלית בלאר־
נקה .בתום האירוע ,נשארו בסירה
שלושה הרוגים ישראליים.
הטיפה מול חטיפה? גם שבוע
לאחר מכן נשאר האירוע אפוף מיסתו־
רין .מי ביצע את הפיגוע? לשם מה?
בי־בי־סי מיהר לקשור את הפריצה
ליאכטה הישראלית בנמל הקפריסאי
עם חטיפת שתי חוליות פלסטיניות
בלב ים ,בדרך מקפריסין ללבנון ,בידי
חיל־הים הישראלי .העורך הבריטי גם
נזכר כי לפני שבועיים טילפן אלמוני
לסוכנות־הידיעות הצרפתית בירוש
לים ואיים כי ״כוח  "17ינקום את
ניקמת החטיפות האלה.
״כוח 17״ הוא מישמר־הראש של
יאסר־ערפאת .יחידת־ביטחון מרכזית
בפת״ח .היה הגיון בצירוף הדברים
ביחד .הבי־בי־סי הודיע כי ״כוח "17
ביצע את הפיגוע כדי לתפוס בני־ערו־
בה ,לשם החלפתם באנשי הכוח שנל
כדו בלב־-ם.
בשעתו טענו השילטונות הישרא
ליים כי החוליות הפלסטיניות נתפסו
בלב־ים ,מפני שהיו בדרכן לביצוע
פיגועים בישראל .מעולם לא הובאו
שום הוכחות לטענה זו .היה הרבה יותר
סביר להניח כי הכוחות האלה נשלחו
על־ידי הנהגת פת״ח לתיגבור כוחותיה
במחנות־הפליטים הפלסטיניים ,מול
פני ההתקפה הסורית הצפויה עליהם
)שהחלה השבוע בטריפולי ,בצפון
לבנון(.
עיתוי ושיטה .ממשלת־ישראל
עטה על הגירסה שהפיגוע בוצע על־
ידי אנשי ערפאת .זה שימש כנימוק
משכנע להחרמת אש״ף בזירה הדיפלו
מטית ,בייחוד לאור מיתקפת־השלום
של המלך חוסיין ויאסר ערפאת •ראה
כתבה(.
אולם ככל שעברו הימים ,כן גברו
הספקות לגבי גירסה זו .בין השאר:
 • ,מוסדות־ביטחון ישראלי-ם הד
ליפו לעיתונות כי הם מפקפקים במס
קנה שהפיגוע בוצע בידי אנשי־ער־
פאת .חיל האוויר הישראלי ביצע הת־
קפת־גמול על מיתקן של אבו־מוסא,
הסוכן הסורי המבקש להפיל את ער־
פאת.
• מבצעי־הפיגוע סירבו לנהל
משא־ומתן עם נציג אש״ף ,שבא ל
מקום .הנציג הזה — צברי ג׳ריס ,אזרח
ישראלי מכפר פאסוטה בגליל —
הכחיש כמה פעמים שיש קשר בין
אש״ף ובין הפיגוע.
• העיתוי — בדיוק לפני נאום־
השלום של חוסיין — מעיד על
הכוונה לפוצץ את יוזמת־השלום של
חוסיין־ערפאת.
• אילו רצו החוטפים באמת לקחת
בני־ערובה כדי להחליפם בפלסטינים
שנלכדו — מדוע רצחו את קורבנו
תיהם כבר כעבור כמה שעות .מבלי
להמתין כלל להתחלת המשא־והמתן
הרציני?
יעד רחוק .אולם התמיהות לגבי
מבצעי הפיגוע ומטרותיהם לא הפריעו
לפרס לפתוח בפעולת־מילחמה נגד
תוניסיה ,כשם שזהות הפוגעים בשג
ריר ארגוב ,שהיו אויבי אש״ף ,לא הפ
ריעה לבגין לתקוף את לבנון.
בהפצצת תוניסיה שבר פרס גם שיא
אחר של בגין — הפצצת הכור הגר
עיני בבגדאד .יעד ההתקפה החדשה
היה ב־ 400קילומטר רחוק יותר.
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הצעת השלוס של המרו חוס״!  -וונועזת ביותו שהוצעה אי־כעם  -גומה
לפאניקה ניהשרים .הבצצת משווי אש״ו בתוניסיה היא התשובה האמיתית
של ממשלת פוס־שמיו  -היא מעוה לנוצץ את יוזמת חוס״ן נעווה באינה

ךץ וסיין דיבר — ואימה נפלה על
)  1ממשלת ישראל.
מזה שנים רבות פוקד סיוט אחד את
ראשי המימסד בישראל ,מדינאים וא
לופים ,שרים וחברי־כנסת .הם לא חש
שו מפני מילחמה חדשה ,לא מפני מע־
שי־טרור ,לא מפני איומים ומיצבורי־
נשק .הם ידעו שעל כל אלה יוכלו
להתגבר בנקל.

הסיוט הנורא ,שגרם להם
לנדודי־שינה בלילות ,היה שב
אחד הימים יקום מנהיג ערבי
ויציע להכיר בישראל ולעשות
עימה שלום.
סכנת־השלום היתה מאז ומתמיד
הסכנה היחידה שמפניה אין למימסד
הישראלי אמצעי־מגן .העקשנות הער
בית היתר ,הנשק הסודי של כל חסידי־
הסיפוח .במשך עשרות שנים למדו
מנהיגי הישוב והמדינה לסמוך עליה.
אך בסתר ליבם כירסם תמיד החשש
הנורא :שמא יבוא יום והערבים ילמדו
לקח ויציעו שלום.

כי שלום פירושו :לחץ בינ
לאומי כביר על ישראל ,ואולי
גם לחץ כביר בתוך ישראל
עצמה ,למען החזרת השטחים
הכבושים.
הפחד הזה הגיע לשיא כאשר קם
אנוור אל־סאדאת ונקט את יוזמתו
ההיסטורית .ממשלת־ישראל ,בהנהגת
מנחם בגין ,נאלצה להיענות ליוזמה זו
ולהחזיר את סיני תמורת שלום .אולם
בגין וחבריו הצליחו לתקוע יתד
בגלגלי השלום ולעצור אותו ,לפני
שהגיע אל הגדה המערבית ורצועת־
,
עזה•

 9מסח־ועוכו
ך* שבוע פרצה פאניקה בירו
ן  1שלים .הסיוט הנושן התגשם.
ממשלת־ישראל כולה עמדה מול פני
סכנה נוראה.

המלך חוסייל הציע שלום.
ולא זה בלבד ,אלא שהוא מדבר
גם בשם אש״ך.

חוסיין לא עשה זאת בחצי־פה,
בראיון עיתונאי סתמי או בהצהרה
בלתי־מחייבת .הוא בחר  ,להשמעת
הכרזתו את הפורום הפומבי והחגיגי
ביותר בעולם כולו :דוכן־הנואמים של
עצרת האדם ,הפרלמנט של האנושות.
אך יצאו הדברים מפיו ,וכל האורות
האדומים נדלקו בירושלים ,ופעמוני־
האזעקה צילצלו בכל המישרדים .החל
מסע כמעט היסטרי ,שנועד לטשטש
את משמעות הדברים ,לסלפם או
לעקרם .הושמו בפי המלך דברים שלא
אמר ,הועלמו הדברים שאותם אמר.
מטחים של דיברי־פרשנות פורסמו
בכל כלי־התיקשורת ,כדי לערבל
מסך־עשן סמיך מסביב להצהרה ולהע
לים את דמותה.
רובם של עיתוני ישראל לא פרסמו
את נאומו ההיסטורי של המלך כלשונו
ובמלואו .הטלוויזיה הישראלית הס
תפקה בשידור שניים־שלושה פסוקים,
בתוספת דברים של פרשן .גם הרדיו
נהג כך.

התוצאה :ערפל כבד ,שנועד
למנוע מן האזרח הישראלי
הנבון את האפשרות לעצב
לעצמו דיעה משלו ,ולשקול את
דברי המלך באופן אובייקטיבי.

מאז גבר הפחד .לאחרונה
נוספה עליו אימה נוספת :לא זה
בלבד שיוזמת־שלום כזאת
 5 #עיקר הנאום
תחזיר אל שולחן הדיונים את
גורל השטחים הכבושים ,אלא ן■* חלק הראשון של הנאום היה
שתביא גם לפיצוץ ממשלת־  \ 1מוקדש לעניינים עולמיים כל
ליים — הבעת תנחומים על קורבנות
האחדות-הלאומית.
מה אמר המלך באמת?

הרעש במכסיקו ,דיון בבעיות האו״ם.
אחרי כל אלה עבר לענייני המרחב.
ואלה היו עיקרי דבריו:
• משא-ומתן ישיר .חמלו
הציע בצורה חד־משמעית משא־ומתן
ישיר עם הנציגים המוסמכים של
מדינת־ישראל .תוך כדי כך הכיר
בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים
במדינה.
• החלטות האדם .המלך
הציע לבסס את המשא־והמתן על
ארבע ההחלטות העיקריות של האו״ם.
ואלה הן:
החלטת החלוקה משנת 1947
)החלטה  :(181/2זוהי ההחלטה אשר
גרמה להתלהבות חסרת־תקדים בישוב
העברי .כאשר התקבלה ,יצאו המוני
הישוב לרחובות ,רקדו וצהלו מרוב
שימחה ,כאילו הגיעו ימי־המשיח.
ההחלטה קראה להקמת שתי מדינות
בפלשתינה :מדינה יהודית ומדינה
ערבית .משמע :ההחלטה נותנת את
הלגיטימציה לקיומה של מדינת־יש־
ראל ולהקמתה של מדינת פלסטינית
לצידה.
ההחלטה בדבר פיתרון בעיית־
הפליטים ) 11בדצמבר :(1948
החלטה זו מעניקה לפליטי פלסטין את
הזכות לבחור באופן חופשי בין שיבה
לבתיהם ובין קבלת פיצויים .מכיוון
שאין איש מצפה מישראל לקבל
בחזרה את מרבית הפליטים ,מאחר
שכפריהם נמחקו מעל פני האדמה
ובתיהם בערים נתפסו ,קיים כיום
קונסנזוס בינלאומי שעיקר הכוונה של
ההחלטה היא להעניק פיצויים לפלי
טים ,תוך החזרת חלק סימלי מתוכם
לשטח ישראל.
החלטת מועצת הביטחון 242
משנת  :1967החלטה זו קובעת שאין
לספח שטחים בעיקבות מילחמה,
ושעל ישראל לסגת ל״גבולות בטוחים
ומוכרים".
החלטת מועצת הביטחוו 338

מאוקטובר  :1973החלטה זו' קראה
להפסקת הקרבות ולהגשמת ההחלטה
 242״בכל חלקיה" ,והחליטה כי על
הצדדים לפתוח מייר במשא־ומתן
״תחת חסות מתאימה״ לשם כינון
״שלום צודק ובר־קיימא" במיזרח התי
כון.
• ועידה בינלאומית .חוסיין
הציע כי המשא־ומתן הישיר עם
ישראל יתקיים תחת ״חסות מתאימה״*,
כפי שנאמר בהחלטת  ,338שישראל
מסתמכת עליה לעיתים קרובות.
במקום אחר בנאום הציע כי חסות זו
תהיה ועידה בינלאומית ,בהשתתפות
החברות הקבועות של מועצת־הביטחון
)ארצות־הברית ,ברית״המועצות ,ברי
טניה ,צרפת וסין( ,ובהשתתפות כל
הצדדים הנוגעים ברבר.
)שילוב זה של משא־ומתן ישיר
וועידה בינלאומית הושמע לראשונה
על־ידי נציג סובייטי בראשית ספטנד
בר בז׳נווה ,כפי שהודיע העולם הז 1 3
[
בידיעת־סקופ בשבוע שעבר(.
• ייצוג אש״ף .במהלך דבריו 1
הבהיר המלך מעל לכל ספק שהוא
מוסמך לדבר גם בשם אש״ף .הוא
הזכיר את הסכם חוסיין־ערפת מפב
רואר  ,1985וקבע כי דבריו נובעים
מהסכם זה .במקומות מהתאימים דיבר
בשם ״אנחנו" ,בעוד שבמקומות אחרים
דיבר בשם ״אני" ו״ירדן״ .הוא לא
השאיר ספק לגבי מהות ה״אנחנו" —
ירדן ואש״ף במשותף) .בערבית אץ
לשון־רבים מלכותית ,כגון ״אנחנו,
ז
מלכת בריטניה...״(
קבע המלך:
״האו״ם הכיר באירגון־השיחרוך
הפלסטיני כבנציג החוקי הבלעדי של
העם הפלסטיני ,וכך סלל את הדרך
להשתתפות העם הפלסטיני ,באמצעות
נציגו החוקי ,בתהליך השלום .מכיוון ^
שהוא הצד העיקרי לסיכסוך ,מן הראוי
שהעם הפלסטיני יהיה הצד העיקרי
לשלום ...דרושה גישה חדשה לתהליך
השלום ,המאפשרת את שיתוף אש״ף
בתהליו־השלום".
• הטרור .המלך גינה את ״כל
צורות הטרור״ ,אך הבדיל בין טרור
ובין מילחמת־שיחרור לגיטימית .בכך
קיבל תיזה שהוצגה לאחרונה על־ידי
ראשי אש״ף ,שהסבירו כי טרור פירושו
חטיפת־מטוסים וכדומה ,אך שפגיעות
בשילטון־כיבוש על־ידי האוכלוסיה
הכבושה היא מילחמת־שיחרור לגיטי
מית.
• ביסוס אידיאולוגי .המלך ,״
הזכיר את העובדה שהיהודים והערבים
הם ״בני אברהם עליו השלום" וכי יש
להביא את השלום לארץ השלום .בכך
העביר את הדברים מלשון הדיפלו
מטיה היבשה ללשון המושגים הרוח
ניים ,והכיר גם מבחינה רעיונית בז
כותם של היהודים על הארץ ,במקביל
לזכות הערבים עליה.

♦ הס דא יסדו בוחוב
ך* ל הדברים האלה ביחד מצטר־
פים להצעה ברורה ודרמאתית,
שהיא מיקשה אחת.
המלך הציע לפתוח במשא־ומתן

