
וביחי עוזריהם בחברת ערפאת, ויאסר
 תזוזה. שאין לשניהם ברור היה דות,

 אש״ף במוסדות רוב להשיג אי־אפשר
 ובלי תמורה, כל בהיעדר 242 לקבלת
 יכול חוסיין המלך אין אש״ף הסכמת

האמ את מאשימים הכל לזוז. ומוכן
ריקאים.

 וערפאת חוסיין ניסו זאת למרות ,
 מעין היא ההצעה נוסף. מאמץ לעשות
 ערבית. במהדורה שם־טוב־יריב נוסחת

יריב, ואהרון ממפ״ם שם־טוב ויקטור
 1975ב־ הציעו לשעבר, אמ״ן ראש

 מוכנה שהיא תכריז שמדינת־ישראל
 פלסטיני גורם כל עם משא־ומתן לנהל

 בישראל שיכיר בתנאי אש״ף) (הכוונה:
 עתה נדונה בעמאן עימה. לשלום ומוכן
 לנהל מוכן שאש״ף האומרת נוסחה

 הכרה תמורת ישראל עם משא־ומתן
 העצמית ההגדרה בזכות ו/או באש״ף

שממשלת־ישר־ מובן הפלסטינים. של
בתוקף. לכך מתנגדת אל

 ועוזריו מרפי ממשיכים בינתיים
החיצון. בחלל כחללית במרחב לרחף

תפוצות
 מרזבה קונגרס
דוברים

 פרצה מילולית מילחמה
מ דוברים בין  של שו:י

 היהודי הקונגרס ועידת
בירושלים השבוע שגפתחה

 נמצא אייל, צבי הסוכנות. דובר
 כי פורסם שעבר בשבוע בפאניקה.

ה הקונגרס דובר להיות רוצה אייל
 לתפקיד. מונה לא הוא אך יהודי,

 שהיתה הוז־פלס, עדה העיתונאית
 במיפלגת־ פרס שימעון של הדוברת
ה בבחירות המערר ושל העבודה

על־ נשלחה בתל־אביב, מוניציפאליות
 מניו־יורק היהודי הקונגרס הנהלת ידי

הישר לעיתונות כיועצת־תיקשורת
אלית.

בניו־ שעושה כהן, (״ריק") ריצ׳רד
 יהודיים למוסדות יחסי־ציבור יורק

 ליועץ־התיקשורת מועמד היה שונים,
בישראל. הזרה לעיתונות

 לא עוד לארץ, נסעה כשהוז־פלס
 כי התפקיד, את יקבל שכהן בטוח היה
ש וטענו לו שהתנגדו כאלה היו

 לגופים כל קודם תהיה נאמנותו
 כל במשך משכורתו את לו המשלמים

 בכל יישלח כי הוחלט לבסוף אך השנה,
זאת.

 כהן עם בעבר שעבד אייל, צבי
בארץ, שנערך הנשיאים מועדון בכינוס
 לו כשנודע מייד לניו־יורק אליו טילפן

 את קיבלה הוז־פלס כי העיתונות מן
 אייל בארץ. לתיקשורת היועץ תפקיד
 להיכנס לו שיאפשר מכהן ביקש

הסוכנות, את הפעיל גם הוא לתמונה.
 ובזכות היהודי, בקונגרס חברה שהיא

 את לו לתת צריך טען, חברותם, י־
 לבסוף כבודו. את להציל כדי התפקיד
 הוכנסו והסוכנות אייל פשרה: נמצאה

 לספק ללוגיסטיקה, כאחראים לתמונה
 ניירת שליחים. כתכניות, כמו שרותים

וכד.
 שבועיים לפני הגיעה הוז־פלס

ב הילטון במלון התמקמה לארץ,
ו הוועידה) נערכת (שם ירושלים
 היא הקיטור. במלוא לעבוד התחילה
 הקונגרס לאנשי רבים ראיונות אירגנה

 (העברית הטלוויזיות בשתי ברדיו
הכתובה. ובעיתונות והערבית)
 יומיים לארץ שהגיע כהן, אפילו

 ממה התרשם הקונגרס, פתיחת לפני
קצר. כל־כך בזמן להכין שהספיקה

 ושלח חדר־העיתונות את אירגן אייל
שסוכם. כמו לעיתונאים, הזמנות

 ביום שנערכה במסיבת־עיתונאים,
 לקונגרס כי כהן הודיע הראשון,
 הוז־פלס עצמו, הוא — דוברים שלושה

 של שהצלחתה אייל, אבל אייל. וצבי
 הזמן כל מטפטף אותו, מרגיזה עדה
שהוא־ סיפור המציא הוא נגדה. רעל
 כאילו ״עובדת היא ואילו הדובר הוא
היועצת." היא

ל־ תגובתה מה עדה כשנשאלה
 ״בשביל ענתה: אייל, של פירסום
ל יועצת־תיקשורת לא שהיא מישהי

מדי...״ יותר לי שילמו הם קונגרס,

2526 הזה העולם

 שאין לנקודה הגשנו האב •
 התים- הגיע האם חזרה? ממנה

 למימדים הפלסטינים אצל כול
 פיתרון עוד יתכן שלא כאלה,
משא־ומתן? של בדרך
 הפלסטינים אצל שהדלת מאמין אני

 שלהם העמדה סדק. כדי פתוחה עוד
 אם משא־ומתן, — שהיתה כפי היא

 שם שאין אלא באש״ף. תכיר ישראל
 אומר פרס תיקווה. שם אין סיכוי,
 עם מדיני בפיתרון רוצה שהוא עכשיו

 והמלך המערבית בגדה הפלסטינים
 המערבית בגדה שיגעון! זה הרי חוסיין.

 שאנשי הדבר פירוש אש״ף. אנשי אין
 זה לירי. חופשית מטרה אז יהיו אש״ף
 זה מילחמה, תהיה זאת המוני, רצח יהיה
נורא יהיה

הישרא של המדיניות •
לים...
ס: שימשו ער קו״סק׳ בתנוממש. שיגעון שיגעון. עכשיו היא נו

האמרי שחיל־הים מפני חסרות־אונים,
רוצה שהוא מה שם עושה קאי

ב התבטאת לא פעם אף •
פסי כל־כך בצורה איתי ראיון
ש היום. כמו מית  הרושם לי י

 בבעיה שחורות חוזה שאתה
הפלסטינית.

 שנים. כמה מזה שחורות רואה אני
שחו רואה אני מילחמת־הלבנון מאז
רות.

 שאתה אומר כשאתה •
 פירוש האם — •טהורות רואה
 שאתה פוחד? שאתה הדבר
הטרור? החרפת מפני פוחד
 מפני רק לא אבל נכון. זה פוחד, אני
 תהיה לה. מצפה שאני הטרור, החרפת

 יקבלו לא הישראלים אם מילחמהז
במיזרח־התיכוו: מילחמה תהיה שכל,

!״לנו משקו ,,הוא
 אש״ף מיפקדת על הזאת ההתנפלות

להג אפשר — שוחרת־השלום בתוניס
הישר אצל כשיגעון. רק זה את דיר

 מבחינתם — שיטה הוא השיגעון אלים
הת בלי טאקטיים. תימרונים הם אלה

י באבירות. חשבות
הת האחרונים בשבועות •
 בלתי־ בחריפות פרם את קפת

רגילה.
 מחרחר שהוא מפני אותו התקפתי

 התיכון במיזרח מבצע הוא מילחמה.
בעימו שבוצעו כפי פעולות־מילחמה,

 לפני ביותר הגרועים המילחמתיים תים
 אי־אמת. ושוב שוב אומר והוא .1938
 ושוב שוב מביא הוא לנו. משקר הוא

 את להביא רוצה הוא איך נוסחות,
 — פיתרון לירי הפלסטינית הבעיה

 הוא אם אי־אמת. שזו מתגלה פעם ובכל
 את אניח אני אחת, פעם עוד בי יתגרה

על.השולחן- האמת כל
ש של ההתנהגות האם • י
 בה אין הפלסטינים כלפי ראל

כמעט־פאשיסטיות? תבונות
 מה פאשיסטיות? אומרת, זאת מה

 אפרטהייד. הוא היום עושה שישראל
 מזל רק להם יש אפרטהייד: ממש

 כך, כדי עד היהודים את רדפו שבשעתו
 נגדם. לפעול מעז אינו אחד אף שכיום
היהו כלפי הזה תסביך־האשמה לולא
 בדיוק כיום עומדת ישראל היתה דים,

דרום־אפריקה. עומדת שבו במקום
 קם אינו אחד אר מדוע אז •

 הסוציאליסטי באינטרנציונאל
זה? את ואומר

 הייתי שנים במשך קמו: כולם הפעם
 הפעם, במידבר. הקורא היחידי הקול

הסוציאליס האינטרנציונאל בוועידת
ה נגד המכריע הרוב היה בווינה, טי

 להגן קם לא אחד אף פרס. של מדיניות
 נשא הוא ואז אחד: לא אף פרס. על

 בצורה וגידף חירף הוא שבו נאום־סיום
 יכיר לא שלעולם אמר ושבו נוראה,

 שהוא מה יתפלא עוד הוא נו, באש״ף.
לעשות יצטרך
 דרישתך על עומד ואתה •

האינטר מן פרם את לגרש
הסוציאליסטי? נציונאל

 רוצה ואני בהחלט, כך על עומד אני
 פקודה שנותן מי כאן: כך על לחזור

 כמו שוחרת־שלום ארץ על להתנפל
 באינ־ עוד לחפש מה לו אין תוניסיה,

 צריכים היו הסוציאליסטי. טרנציונאל
 מה לו היה לא מזמן. כבר אותו לגרש
 תמך כאשר באינטרנציונאל לחפש

 להיות מתחיל זה במילחמת־הלבנון...
 באינ־ חבר עוד שהוא בשבילנו, בושה

טרנציונאל.
ש לדעתך האם •  עדיין י

 עם •טלום יכונן שפרם תיקווה
 סוציאליסטים הרי הפלסטינים?

ה התיקווה את בו תלו רבים
זאת.
 פעם. אף כזו תיקווה היתה לא לי
 עם לדבר טעם שאין חשבתי תמיר
כזאת, לתיקווה מקום עוד אין פרם.

שהבטיח., מה קיים לא
הישר המנטליות זו האם •

אלית?
 כיום יש הזה לעם יודע, לא אני

 שאפשר עם לא זה הרי מוזרה. מנטליות
 של עמי־התרבות עם אותו להשוות
 של בליל כיום הם הישראלים אירופה.
 שונה. אופי בעלי שונה, ממוצא אנשים

 שיש עם ולא בליל. זהו שיורות. קבוצות
 הדור יהיה אולי מינימלי. קונסנזוס בו

 יש להכליל. אסור אבל טוב... יותר הבא
 נהדרים. אנשים בישראל, נהדר מיעוט

 מישטר־החירום את שהקים הרוב. אך
 הרוב — מישטר־חירום זה — הקיים

דוח הזה
ש זה במצב האם •  עוד לך י

 תוכל שארצות־הברית תיקווה
 במיזרח־ המשבר את ליישם

התיכון?

 במיש־ מאוד הגונים אנשים כמה יש
 בדיוק היודעים האמריקאי. רד־החוץ

 אין האלה לאנשים אבל לנו. צפוי מה
 אמריקאית ממשלה עומדת מולם כוח.

אמי מדיניות לבצע מסוגלת שאינה
במיזרח־התיכון. תית

האמרי הממשלה אבל •
 רבים בשבחים זכתה קאית

 מאבקה על בארצות־הברית
 נגד — קאובויים של מאבק —

הפלסטיני. הטרור
בקרוב. ישתנה זה

 לנוכח המום אתה האם •
 לים מעל רגן יירט שבה הצורה
ש המצרי, המטום את התיכון

הטרוריסטים? בו היו
 הזאת התקרית המום. לא בכלל אני
 לחופיו התיכון. ■בים המציאות את מראה

הו אבל אירופיות, מדינות שבע שוכנות

מילחמה? צופה אתה •
 הרי הזה השרון כך. צופה אני לצערי

 הזה והפרס בירדן. מילחמה בישר כבר
 — מילחמה בפעולות מתחיל כבר

 כזה דבר יעשה אם למשל. בתוניסיה.
 תהיה שוחרת־שלום, פחות שהיא בארץ

ותת מכת־הנגד, תבוא ואז התפוצצות,
אמ להפעלת עד שתגיע ההסלמה חיל

אחד. צד על־ידי גרעיניים צעים

 אדוני' אצלך, לקרוא למדתי •
 האם השורות. בין הדוקטור,

 האחרון במישפט לרמוז רצית
ש שלישראל  אטומי נשק כבר י

אחרת? כוונה לך שהיתה או —
להז יכול רק אני לכך. התכוונתי

 ־,סוג מין איזה כלל יודעים לא הרי היר:
להזהיר: רק יכול אני כיום. יש נשק

ש טוען אתה כלומר, •  שי
אטומי? נשק לישראלים

 נשק היום להם יש אומר: רק אני
 מוכנים גם שהם מרגיש ואני גרעיני;
 אני הסיכסוך. יחריף אם אותו, להפעיל

רם. בקול להזהיר רק יכול
ש • היא: שלך האזהרה פירו

 פרם אלא המסוכן, הוא דגן לא
 את שינחית האיש להיות יכול

הראשונה. האטומית המהלומה
האמ דיוק, ליתר או — רגן ובכן,
 מרצונם יפעילו לא בוודאי — ריקאים

 לא אני אחר מישהו אצל גרעיני. נשק
ברור? די זה האם בזה. בטוח

 מול אובד־עצות ואתה •
זה? מצב

 כן אם אלא אובד־עצות, תמיד הייתי
בינלאו ״ועדה של הרעיון את יקבלו
 שנים, לפני כבר שהצעתי כפי מית".
 ב־ לסיכסוך שהצדדים שידעתי מפני

להס עוד יכולים אינם מיזרח־התיכון
ביניהם. תדר

היחידי? הסיכוי וזה •
 שזה אומר אני שנים שלוש מזה
 שהחרפת מאמין אני היחידי. הסיכוי
 הרוסים יוכלו שבו לרגע תביא המצב

 במיז־ המצב זאת. להבין והאמריקאים
 שתי אם תיקווה, חסר הוא רח־התיכון

לה ביניהן יסכימו לא מעצמות־העל
תבי את שתברר בינלאומית, ועדה קים
 ישראל מה על ותברר הפלסטינים, עות

 דקות חמש היא השעה לוותר. צריכה
.12ל־

ש •  שההם- הוא דבריך פירו
 יכולה הטרור של החדשה למה

 אם חיובית, תוצאה להצמיח גם
יב שמעצמות־העל לבך תביא
המתפשטת? באש חינו
 מעצ־ ששתי לכך להביא יכול זה

 אני לפעול. שעליהן יבינו מות־העל
 אפשרות עוד קיימת שלא היום טוען

ה ייפגשו. והישראלים שהפלסטינים
 מעצמות־העל רק חלף. הזה סיכוי

 שתפרוץ לפני זה. את להשיג יכולות
מילחמה:

------------------------------------

 קרייס־ כרינו עם איון
 האח־ פעולות״הטרור

בתוניס, ישרדי־אש־ף

 שימעון שלת־ישראל.
 כתקופה כי לציין יש
 העלה דווקא רכין, חק
יכי.

 את עוד קובע אינו
הסו־ על רבה ■זוסרית

מ•

 ר אוסטרי כתב״עת פירסם שעבר בחודש
 המשברבמרחב היו המרכזיים הנושאים קי.

 מ הפצצת באירופה, פלסטינים של רינות
ועוד.

 מס ראש על קרייסקי דיבר זה בראיון
 עליו. לדבר עדיין העז לא שאיש כפי פרס,

 יצ של ממנהיגותו התייאש כאשר מסויימת,
אלטרנט כמנהיג נס, על פרס את קרייסקי

 שנים 75 השבוע לו שמלאו קרייסקי,
 השפעה לו יש אך האוסטרית, המדיניות

אירופה. ברחבי ציאליסטים
הראי של העיקריים הקטעים זה בעמוד

 מפני :וס
נילחמה!״

 נ את ״התקפתי
מחרחר שהוא

ש צריכים ,,היו  מזמן אוחו לגו
בושה!׳׳ זוהי מהאינטתציונל.

יקבלו לא הישראלים ״אם
נוראה!״ מיוחמה תהיה שכל,

גרעיני, נשק יש ,,לישראלים
בו!״ להשתמש מובנים והם

— אחת פעם אף — פעם שאף מפני


