
מיטען־חבלה של בהתנוצצות ואצבשת עין איבו הוא
 אבו־שויו בסאם חיבו ענשיו לב״חת. לו שנשלח

 לואשונה בוטאה שבו נני,3מה מיסמו בתמונה) (מימין
ישראל עם לשלום אש״ו נכונות חרמשמעית בצווה

 מישקל מוסיפה הדובר של הותו ¥
למיסמך. 1

 דיפלומט סתם אינו אבו־שריף בסאם
 בשביל סיסמות. המפריח פלסטיני,

 עם שלום על מילה כל כמוהו, אדם
ארוך. מאבק של תוצאה היא ישראל

הבכי האישים אחד היה אבו־שריף
 חבש, ג׳ורג׳ של באירגונו ביותר רים

פלסטין. לשיחרור העממית החזית
בביי האירגון בשרות פעל כאשר

 בצורת חבילת־נפץ, לו נשלחה רות,
 במיקרה רק אותה. פתח אבו־שרף ספר.

 הפלסטיני הסופר עמיתו, כמו נהרג לא
הח דובר שהיה כנפאני, ע׳סאן הנודע

זית.
 נושאות פניו נכה. נשאר אבו־שריף

 עינו רבים. רסיסים של הצלקות את
 עין־זכו־ יש ובמקומה חסרה, הימנית

קטועות. ידיו שתי אצבעות כית.
 על מדבר כזה איש כאשר

מיו משמעות לזה יש שלום,
חדת.

שיחות
ישירות!

 בין דבר נפל שעברה שנה ^
 אבו־שריף. בסאם ובין חבש ג׳ורג׳ ₪1
 יועצי של המצומצם לחוג הצטרף זה

דוברו. והפך ערפאת, יאסר
 דבר. פורסם לא למשבר הסיבה על
 למדיניות־ נגעה היא כי להניח סביר

 אותה שולל חבש ערפאת. של השלום
 פת״ח בצמרת אנשים יש וכל. מכל

עק שולל אינו חבש גם כי הטוענים
 ישראל, עם בשלום הצורך יאת רונית
 כל לכך שאין משוכנע שהוא אלא

יש־ תסכים לא לעולם לדעתו, סיכוי.

 לאי־לוח״מה רק לא מצפים כשהם
 סוג לאותו גם אלא שכניהם, מצד
ה של ל ו ע פ ־ ף ו ת י י ש נ י ד  מ

י ל כ ל כ  יכולה מדינה אין שבלעדיו ו
 מה חשוב ולא באמת, בטוחה להיות
 מכונת־המילחמה של עוצמתה אדירה
שלה.״
 של זה בסוג רוצים ״הפלסטינים •
ן וביטחון, בר־קיימא שלום ע מ  ל

ם מ צ ן ע ע מ ל , ו ם י ל א ר ש י  ה
 את לבנות יכול אינו שאיש מפני

 הזולת. של עתידו חורבות על עתידו
 מלבד הישראלים, שכל בטוחים אנו

 שותפים וחסר־משמעות, קטן מיעוט
זו." ולהכרה זה לרצון
 שלום להשיג חפצים ״הישראלים •

 ת ו ח י ש של בדרך וביטחון בר־קיימא
, ת ו ר י ש חי גורם מצד ניסיון בלי י

 וטו להטיל או פיתרון לכפות צוני
ם פיתרון. על י נ י ט ס ל פ מס ה

ם י מ י לכך." כ
לפית דרך כל רואים ״איננו •

ת בלי כלשהו סיכסוך תן ו ח י  ש
ת ו ר י ש  זה. לסיכסוך הצדדים בין י

 לכך הזקוק פיתרון, שכל סבורים אנו
 הוא אותו, תכפה חיצונית שמעצמה

 על או אחר צד על קביל שאינו פיתרון
 לא כזה פיתרון הלוחמים. הצדדים שני

הזמן." במיבחן יעמוד
 פלס- לפיתרון ״המפתח •

ת טיני־ישראליטמון ו ח י ש כ  
ן י ם ב י נ י ט ס ל פ ש הי ו ה

ם.״ י ל א ר
 עם לדבר מוכנים ״אנחנו •

 פרם, שימעון מר של המערך
 שמיר יצחק מר של הליכוד עם

 שהישראלים אחר גורם כל ועם
כבנציגם.״ בו יבחרו

 בזכויות המכירות האו״ם, של חרות
הפלסטיני.״ העם של הלאומיות

לר פתוחים ״הפלסטינים •
ר של עיון ב ע מ ־ ת פ ו ק ת  

,  הדדית, יוסכם שעליה קצרה
 בינלאומי מנדאט יוביל שבה

הכ הפלסטיניים השטחים את
פלס מדינה של למעמד בושים
דמוקרטית.״ טינית

 ואכן — מוכנים ״הפלסטינים •
בינל ערובות שיינתנו — תובעים
 במרחב, המדינות כל לביטחון אומיות

ן ל ל כ ב ן ו י ט ס ל . פ ל א ר ש י  ו
המ הוא אלה בערובות רצוננו דווקא

 דו־ ששיחות־שלום לדרוש אותנו ביא
 במיסגרת יתנהלו ישראל עם צדדיות

ם ו ל ש ־ ת ד י ע ת ו י מ ו א ל נ י  ב
האו״ם." בחסות
 כל בברכה יקבלו ״(הפלסטינים) •

מדינ ביטחון את שיבטיח סביר אמצעי
 כינון זה ובכלל שכניה, וביטחון תם

ס ל פ ה בצד האו״ם מטעם כוח־חיץ
הישראלי־פלסטיני.״ הגבול של י נ י ט

חנו  לשלום מוכנים •״אנ
, ו י ש כ לס מסוגלים ואנחנו ע

אותו.״ פק
 הקיימת תוחמץ(ההזדמנות ״אם •

 להמשיך אלא ברירה לנו אין עכשיו)
 לכיבוש, להתנגד זכותנו את ולהפעיל

 בחופש, חיים היא הסופית כשמטרתנו
 שלנו, לילדים רק לא ובביטחון בכבוד
א ל ם א י ד ל י ל ס ש של ג י ה

י ל א השלוםסם.״ ר
כמיטרד

 המר־ שהמיסמך ערפאת קיווה ם
הסיפים אמות את ירעיד הזה שים

דו-שיח פתיחת לשם הברית
אש״ף. עם

 לממשלת־רגן, נוח אינו הדבר אולם
 מסעות־ של האווילי בתעלול המרוכזת

 מישרד־החוץ דוברת אמרה לכן שולץ.
 נימות במיסמך יש שאמנם האמריקאי

משוכ היא אין אבל וחיוביות, חדשות
 של ההנהגה דעת את מבטא שזה נעת

אש״ף.
להיחלץ לה הניח לא ערפאת

חדשות. רות
 ניסוח שום לאש״ף יעזור לא אז עד
 את יניף ערפאת אם גם — מחדש
הציוני. הדגל

בי ד
האינתיפאדה

 לא ביותר החשובה תגובה ך*
ובארצות־הברית, בישראל היתה 1 (

 הנחה על כי נראה לשלום. מרצונה ראל
אבו־שריף. חלק זו

 של לשורה אבו־שריף הצטרף בכך
 איר־ ראשי בעבר שהיו ותיקים, לוחמים

 בלשון פידאיון(״מחבלים״, של גונים
 לאנשי־ ושהפכו הישראלית) התעמולה

 הקלאסית הדוגמה מובהקים. שלום
אל־סרטאווי. עיצאם היה לכך

 בסאם של שמו התפרסם השבוע
 ריש־ דוברים כולו. בעולם אבו־שריף

 אליו. התייחסו מדינות בתריסר מיים
עיתו מאות של בכותרות הופיע הוא
 של מחברו הוא אבו־שריף כי נים.

חתי בלי שהופץ ביותר, חשוב מיסמך
מה.

 א־ של הצעת-שלום תוכנו:
 ביותר והבהירה הברורה ש״ך,

כה. עד שפורסמה
 עור לא מעורפלות. נוסחות עוד לא
״הו שביקש מי כל סחור־סחור. גישה
עתה. אותה קיבל חד־משמעית״ דעה

 השאר בין אבו־שריף, כתב וכך
הזה): השלם של הן (ההדגשות

של הנקודות מן ״מתעלמים •
ה כמעט קיימות גביהן מ כ ס  ה

ת ט ל ח ו וישרא פלסטינים (בין מ
לים).״
 הן ישראל של ״המטרות •

ש וביטחון. בר־קיימא שלום
 גם הם וביטחון בר־קיימא לום

הפלסטיני.״ העם של המטרות
 — העמים שלכל מאמינים ״אנו •

 והפלסטינים היהודי העם גם ובכללם
שלהם, ענייניהם את לנהל הזכות —

 בגדה מישאל־עם ארגנו ״אנא, •
 פיקוח תחת וברצועת־עזה, המערבית
 לבחור לאוכלוסיה והרשו בינלאומי,

 של אחרת קבוצה כל ובין אש״ף בין
 ארצות־הברית או שישראל פלסטינים,

למנותה. מבקשת מישפחת־העמים או

 אש״ף חלופית, בהנהגה יבחר טיני
 מוכן אש״ף מקומו. את לה לפנות מוכן
ה שלו שסיבת־הקיום מפני לכך, נ י  א

ן ב ר ו , ח ל א ר ש  העם הצלת אלא י
 זכותו ובכללן וזכויותיו, הפלסטיני

 ולהגדרה־עצ־ דמוקרטי לביטוי־עצמי
לאומית.״ מית

 242 החלטות את מקבל ״אש״ף •
 בלי־תנאי זאת לאמר ממנו נמנע .338ו־

 אלה, בהחלטות שיש מה בשל לא —
א ל אל ש ן מה ב י א : ש  אף בהן
 דבר אומרת אינה ההחלטות משתי אחת
הפ העם של הלאומיות הזכויות על

 הדמוקרטית זכותו ובכללן לסטיני,
להג הלאומית וזכותו לביטוי־עצמי

ל זו, סיבה בגלל עצמית. דרה ל ג ב  ו
, זו סיבה  וחזרנו אמרנו בלבד
 ההחלטות את מקבלים שאנחנו ואמרנו

הא־ ההחלטות עם בהקשר 338ו־ 242

טעה. — ובארצות־הברית בישראל
 כמעט העיתונות התעלמה בישראל

בידי אותו ופטרה המיסמך, מן כליל
 הריש־ התגובה הובלטה קטנות. עות
 להשפיע ניסיון עוד אלא זה אין מית:

 בזה אין האמריקאית. דעת־הקהל על
חדש. דבר שום

לב ללכת המשתדל המערך,

 לא ניצית, כמיפלגה חירות
 הליכוד. מן שונה באופן הגיב

 מישרד כמו הגיב מישרד־החוץ
ראש-הממשלה.

 הסברת של החדש שחקן־הרכש
 עתה חופר סנה, אפריים הד״ר המערך,

״האופ את הקבר מן להוציא כדי קשה
 כשותף אש״ף הופעת הירדנית״. ציה

 למערך נראית ישירות לשיחות המוכן
כמיטרד.

 על הישראלית, תנועת־השלום גם
 כדי דבר עשתה לא השוגים, גווניה

 תשומת־ המיסמך. חשיבות את להבליט
 בגדה למתרחש מרותקת שלה הלב

וברצועה.
האמ התגובה היתה יותר מעניינת

, ריקאית.
 במיסמך התקבלו למעשה

ארצות־ שהציגה הדרישות כל

 היום למחרת קלה. כה בצורה
 על מקבל שהוא פומבית הכריז
 למיסמך. האחריות את עצמו
ל המשיכו האמריקאים אולם

גמגם.
 המיש־ באמריקה נמשכים בינתיים

לנשי המועמדים של הרגילים הקים
שהוא ואמר חזר דוקאקיס מייקל אות.

 ולמשא־ ,פלסטינית למדינה מתנגד
 להעביר רוצה שהוא אש״ף, עם ומתן

 לירושלים, האמריקאית השגרירות את
ליש המיוחד היחס על לשמור שיש
הר דיברי־החנופה — וכו׳ וכו׳ ראל,

היהודיים. לבוחרים גילים
בש עליו. היקשה ג׳קסון ג׳סי אולם

 כבר ארצות־הברית של מדינות בע
 הדמוקרטית המיפלגה מוסדות החליטו
 לטובת הדמוקרטי, במצע שינוי לדרוש

 הניסוח לגבי לפלסטינים״. ״מולדת
 בסופו תושג בוודאי המצע של הרישמי

 על קבילה שתהיה פשרה, דבר של
היהודי. המימסד

הנוכ ההתרחשויות אולם
 יתכן לבאות. אות הן חיות
 אם הבחירות, שאחרי מאוד

 בעזרת דוקאקיס, ייבחר אכן
זמי־ בוושינגטון ישמעו ג׳קסון,

עצמו. הפלסטיני בעם אלא
לסו הכפופים הקיצוניים האירגונים

 בשצף־קצף, המיסמך את תקפו ריה
כבוג ואבו־שריף ערפאת את והגדירו

רים.
ברצי למיסמך התייחסו הם

מלאה. נות
 המיסמך את תקף חבש ג׳ורג׳ גם

 רישמית סולק ואבו־שריף בחריפות,
מאירגוגו.
 אלה, חריפות תגובות חרך

 של הגדול הרוב כי ברור היה
 דד את מקבל הפלסטיני העם

 בייחוד בלט הדבר מיסמך.
 במיז• הפלסטינית בעיתונות

 את המבטאת רח־ירושלים,
האינתיפאדה. דעת

 מרחיק־ כה שמיסמך העובדה עצם
 דווקא יכול ובסיגנונו בתוכנו לכת

 את נושא כשהוא זו, בשעה להתפרסם
 עצמו, ערפאת יאסר של החותמת
 האינתיפאדה המצב. על הרבה מלמדת

 ביטחון של מצב הפלסטינים אצל יצרה
 הפלסטינית להנהגה המאפשר עצמי,
 לפני אפשרית היתה שלא בשפה לדבר

 במאבק, עצמם את שהוכיחו אחרי כן.
 מתונים, להיות הפלסטינים מסוגלים

בחולשה. או בכניעה להיחשד מבלי
 יאסר כי נראה יותר: וחשוב

הפלס העם כי בטוח ערפאת
הנו הכבושים, בשטחים טיני
 האינתיפאדה, את גבו על שא

 שלו. במדיניות־השלום תומך
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ש״ ן ף א כ ו ל מ ב ק ו את ל ת
ת א , צ ל א ש י מ הפלס־ העם ואם ה

 לביטחון בינלאומיות עוונות שיינתנו תובעים ״הפלסטינים
וישראל...״ פלסטין ובכללן במרחב, המדינות כל


