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לד אחרת סיבה גם שהיתה ניחשנו
 לארצות־ בא המלך הפירסום. חיית

 הליגה, מטעם מישלחת בראש הברית
 לא הסורי. שר־החוץ את גם שכללה

 לעשות הריפלומטי הטאקט מן זה היה
 יכלו שהסורים מעשה, זו במיסגרת

רבה. התגרות בו לראות
 מבטיח, ״אני אמר, עליי," ״סימכו

אקיים.״ ואני
 בפברואר בהבטחתו. עמר המלך

 צרפתיים, עיתונאים עם בשיחה ,1983
 נפגש כי ולפירסום פומבית הוריע

שנ הישראלים ״שלושת עם פעמיים
 הזכיר גם הוא ערפאת". יאסר עם פגשו

במארוקו נערכה הראשונה הפגישה כי

2ה־ חסן
אקיים:־ ואני מבטיח, ,אני

ב בניו־יורק והשניה ,1980 בדצמבר
.1982 סוף

והטבח שרוז
 בדיוני מאוד בקיא היה מלך ך*

הפל טבח לעניין וערת־החקירה 1 1
 כי למשל, תפס, הוא בביירות. סטינים

 ראש עם לריב שרון לאריאל אסור
 שרון של עדותו כי התרשם הוא הצבא.

 זה וכי הצבא, נגד היתה בוועדת־כהן
בתו התעניין הוא מעמדו. את מסכן
והש החקירה של הצפויות צאות

 הנוכחית' הממשלה קיום לגבי לכותיה
אפשריים. ושינויים

 הערבי העולם יכול כיצד ובעיקר:
 שהם־ ,הישראלי למחנה־השלום לעזור
 שאתילא ואחרי המילחמה בימי גנותיו

כולם. על כביר רושם עשו

 גם תפס מארוקו יהודי של הנושא
 על דיברו מרכזי. מקום זו בפגישה
 (המלך אבו־חצירא אהרון של מישפטו

 תמ״י, על מישפחתו), את היטב הכיר
 שהחלו הצעירים המארוקאים על

 ובין השלום בין הקשר את מבינים
ועוד. הישראלית, בחברה מצבם

 הבאים הצעדים על לדבר הרבינו
 על אך — השלום לקידום הדרושים

 בלי כמובן, לדווח, יכולתי לא כך
המלך. הסכמת

 גם ארכה הפגישה — סיימנו כאשר
 המלך אותנו ליווה — כשעתיים הפעם

לדלת. עד
 כי אצלכם יבינו והכל היום ״יבוא

 יותר חשובה מדינתכם למען פעולתכם
 ברצינות אמר אחרת," פעולה מכל

מודגשת.
קלה. קידה תוך ידיים לחצנו
 את מעמיד הוא כי הודיע המלך

 בין פגישה כל לרשות ארצו ואת עצמו
 יוסכם אשר ופלסטינים, ישראלים

 נוספת מחווה זאת היתה ביניהם. עליה
 לעניין ובנפש בלב המסור מנהיג, של

 רווח כל אין עצמו שלו אף — השלום
מכך.

 בעולם, כיום יש מנהיגים כמה
 אידיאליסטי, מעשה לעשות המוכנים

עימו? שכרו שאין

— הנדון —
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 את פרם לו הביא למעשה
 במילים קמם־דייוויד־ הסכמי

 באריזה ישנה סחורה אחרות.
חדשה.
 5 יכול אינו שפרס כמובן, יודע, המלך

 ממשלת־ במיסגרת דבר שום להציע
 — קיווה כי נראה האחדות־הלאומית.

 מוכן שפרס — מראש לו נרמז גם וכך
 יימצא אם ממשלת־האחדות את לפרק
 את לו פתח חסן לשלום. חדש פתח

 הוא נו. נכנס לא פרס אבל הזה. הפתח
 וב־ בממשלת־האחדות דבק נשאר

5 רוטציה.

 לדורות. בסייה יגרום זה אולי
 ידו את קיבל לא שבגין כשם

 אל־ אנוור של המושטת
 לו הציע זה כאשר סאדאת,

 שלם מלא, שלום להשגת פתח
 והעם הערבי העולם עם ומקיף

 בנזיד־ והסתפק הפלסטיני,
 עם נפרד שלום של עדשים
 ידו את פרס דחה כך מצרים,

 ״ ה־ למען חסן, של המושטת
רוטציה.

 הפוליטי. הכלב קבור אן ן■*
ך ל מ ה  לא הוא הצעת־שלום. הציע ^

 המיפגש פרס. לשימעון רק אותה הציע
בישר גם פורסמו ותוצאותיו גלוי, היה
 ל־ הצעת־השלום את הציע המלך אל.

 * בישראל לדעת־הקהל הישראלי, ציבור
 המי־ של העיקרית החשיבות וזוהי —

פגש.
 רצון־טוב בעל ישראלי שום

 עיניו את לעצום עוד יוכל לא
 על אין לדבר, מי עם אין ולטעון:

לדבר. מה
כ הערבי העולם כדובר חסן, המלך

 למיפגש) המתנגדים גם (ובכללו ולו
 ק הישראלים, לכם, מציעים אנחנו אמר:

תמו מלא, וביטחון מלא שלום שלום.
 שכבשתם מהשטחים מלאה נסיגה רת
ב פלסטינית מדינה והקמת ,1967ב־

 לנהל עליכם כך לשם אלה. שטחים
 הצעת־ זוהי אש״ף. עם משא״ומתן

פאס. של השלום

 המלך את פגשנו אנחנו
 החלטות־ קבלת אחרי חודש
 להסביר ממנו וביקשנו פאם,

 לדעת־ במישרין הדברים את
 הוא עכשיו הישראלית. הקהל
הברכה. עליו תבוא זאת. עשה

 אלה הצעות על התקיים לא מעולם
 את העליתי כאשר בישראל. רציני דיון

 ב־ הפיסגה למחרת בכנסת, הדברים
 בהן. שתמך היחידי הח״ב הייתי פאס,

ערלות. אוזניים על נפלו דבריי

 את פרם שימעון דחה עכשיו
 על קיבל בכך וכל. מכל ההצעה

ה כלפי נוראה אחריות עצמו
* היסטוריה.

 הצליח — יודע? מי — אולי ך̂ 
 משהו זאת בכל לטפטף המלך1\

 בה זרע אולי פרס? של תודעתו לתוך
 שינבוט זרע זרע אולי ספק? של זרע

̂  מן שיעבור אחרי בעתיד, אי־פעם
 ממשלת־האחדות־ ששמו האסון העולם

הלאומית?
 ועידת של המארח היה חסן המלך

 תוכנית־השלום התקבלה שבה פאס,
 שבה בוועידת״רבאט, וגם הערבית,

 כנציג אש״ף של מעמדו סופית הוכר
הפלסטיני. העם של הבלעדי
 יסטה ולא סטה לא הוא

 בלבד זה לא אלה. מהחלטות
 כלפיהן, במחוייבות חש שהוא

 בהן מאמין גם שהוא אלא
כשלעצמן.

 לנו אמר שנים ארבע לפני כבר
יכול ערפאת ולא חוסיין ״לא המלך:
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