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)המשך מעסזד (5
לבנון או פגיעה בחייל בארץ רצים !
לוושינגסון כרי להסביר שאש״ף ;
.מרמה״.

אפשר רק לתמוה על התמי
מות של החושבים כך .נדמה
לפעמים שמדינאי ישראל הם
ילדים פוליטיים.
האמריקאים לא נמנעו מהיחסים עם
אש״ף בגלל הטרור ,ולא פתחו בהם
בגלל הוויתור על הטרור .הטרור מענ
יין את האמריקאים כקליפת־השום .הם
עצמם עוסקים בו בכל מקום שנדמה
להם שזה כדאי .יש )או היו( קונטראס,
ודומיהם בתריסר ארצות אחרות .כשם
שיש קונטראס סובייטיים.

הטרור היה בפי האמריקאים
תירוץ ,כאשר היה נדמה להם
שהאינטרס האמריקאי מחייב
את החרמת אש״ך .ברגע שהם
החליטו שהאינטרס האמריקאי
מחייב כינון יחסים עם אש״ך,
הטרור חדל לעניין אותם.
* * כשיו שם המישחק הוא תיווך
כ בין ישראל ואש״ף.

כמו שהאמריקאים אומרים:
״אין מישחק אחר בעיר״.

ממשלת״ישראל מסרבת .אבל היא
נגררת בכיוון זה בעל כורחה ,כשם ש־
ארנס מיהר בשימחה לשגרירות
הסובייטית בקאהיר .אין אופציה אחרת.
לסובייטים יש יתרון .הם ימהרו
לבסס אותו על־ידי הידוק קשריהם עם
ישראל.
האמריקאים ירצו לחסל יתרון זה.
לכן ימהרו ,ככל שיוכלו ,להדק את
הקשרים שלהם עם אש״ף.

אילו היה לישראל שכל ,הי•
תה מוותרת בתודה על התיווך
של שתי המעצמות ,וגומרת
עסק עם אש״ף במשא־ומתן
ישיר ,בארבע עיניים .השבוע
הציע זאת אבו־איאד בגלוי.
אבל הרי אין לנו שכל .אז נחכה
למתווכים.

ונניח להם לקטו ?,חלק גדול
מן הסירות.

—ג□ ערפא ת התרגש■
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)המשך מעמה־ (7
הרבה שאלות שלא לעניין .אז מה הם ץ
״
רוצים?

• הם טוענים שזה לא היה די
אינטימי.

הח״כים על פגישה עם ערפאת?
אמרתי לאש״ף שאני אנסה .בכל
השיחות שלי איתם אף פעם לא דיברתי
על שטחים ,לא דיברתי על ירושלים,
לא דיברתי על פיתרון .אני רק רוצה
ליצור אווירה ולאפשר לאנשים לדבר.
ואת זה לא אפסיק.
זה לא ענייני לדבר על פיתרונות.
את זה הממשלה צריכה לעשות.
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הם צריכים להבין שכמו שהם התרג
שו ,גם הוא התרגש .הוא יודע שכולם
כותבים נגדו כל הזמן ,כל העיתונאים,
אז גם הוא התרגש .אבל לא היתה אף
שאלה אחת שהוא לא ענה עליה .התוכן
היה תלוי בשאלות שהם שאלו.

• אתה מאוכזב?
לא ,אני קצת פוחד.

• מה הוא אמר לך על מסי־
בת-העיתונאים?

• מ מ ה?

הוא שמח מאוד לדבר איתם ,וישמח
להמשיך לדבר איתם .בסיום מסיבת־
העיתונאים שאלתי על השבויים ,כי
אני יודע שזה נושא רגיש במדינה ,והוא
אמר שהוא ידבר איתי על זה אחר־כך.
זה לא כל־כך פשוט .ואחר־כך הקלטתי
מה שהוא אמר ,ואי־אפשר לפרסם את
המאמצים שהם עושים .אני גם יודע מי
מטפל בנושא הזה אצלם .והוא אמר ש
הוא יעשה הכל ,למרות שזה לא בידי
הם .לפני שלושה חודשים נתתי לו
שמות ותמונות של כל חמשת הש
בויים.

ערפאת במסיבת-העיתונאיס*
למה ציפו העיתונאים?
לוושינגטון ,ללונדון ,לפאריס ולמוס־
קבה ,שייפגשו עם כל המנהיגים ,וגם
האו״ם ,כדי שאלה יראו את הקורבנות,
כדי שהקורבנות יפנו לאנשים ויגידו
שהם מבקשים את הפסקת המילחמה.
שהמנהיגים יראו את הקורבנות אצלם
בחדר ,לא רק בטלוויזיה .שנושא הפס־
קת־המילחמה יהיה בראש סדר־העדי־
פויות של כל המנהיגים.
הפעולות האלה לוקחות ממני הרבה
זמן ,וזה גם עולה לי הרבה .אבל המיב־
צעים שעשיתי הזיזו משהו ,גם אצל
הישראלים וגם אצל הפלסטינים.
מרגיז אותי שכבר כמה חודשים אני
מכיר מנהיגים פלסטיניים ,ואף אחד
כאן במדינה — לא הממשלה ולא
מישרד־החוץ — לא בא לשאול אותי
אפילו מה שמעתי ,מה ראיתי ,מה
הרושם שלי.
זה כואב לי.אולי הם חושבים שאם
הם יתעלמו ממני אני אפסיק ,אבל יש
לי חדשות בשבילם .אני ד!ולטתי לתת
את כוחי ,אוני והוני ,ואני מוכן לסכן גם
את חיי למטרה הזאת .אני לא רוצה
שאף חייל אחד יסכן חייו ,ולא רוצה
שייהרגו גם ערבים .אני מאמין שיש
אפשרות לשלום.

• ומה השתנה מאז?
בינתיים שום דבר לא .הם עובדים
על זה .בדיעבד אני חושב שלא הייתי
צריך לשאול אותו על זה לפני כולם.

• איך הוא מתייחם אליך?
כולם אומרים שצריכים אנשים כמו
ני עם אומץ־לב .כשרציתי לראות אותו
יותר מאוחר בערב ,פשוט הלכתי לביתו
ועמדתי וחיכיתי בחוץ ,עד שהוא בא,
וכשהוא בא ,הוא הכניס אותי פנימה,
וישבתי איתו כמעט שעה ,ומשם רצתי
לנמל־התעופה.

• מה הפעולה הבאה שלך?
אני רוצה לשכנע שישה עד עשרה
חברי־כנסת ,וביניהם אחד מהליכוד,
לנסוע להיפגש איתו .זה דבר אחד ש
אני רוצה לעשות.

• והתחלת לטפל בזה?
לא ,רק היום חזרתי לעבודה.
והדבר השני :אני רוצה לקחת איתי
שני קורבנות של האינתיפאדה — יהו
די ופלסטיני — לשבועיים לניו־יורק,

•ו פני ת ביוזמתך למישהו
מהמנהיגים פה בארץ?

פניתי ,אבל אף אחד לא רצה לקבל
אותי ולא רצה לשמוע .לא פרס ולא
שמיר.
אני לא מבין אותם .לפחות שישאלו
מה ראיתי ,מה הרושם שקיבלתי .אולי
זה בלוף?
אילו הייתי חושב שאין התקדמות
ושאין תיקווה ,הייתי מפסיק לדבר,
אבל אני רואה שיש התקדמות בכל יום.
אני פוחד שקיצונים שם יגידו שכל מה
שהם עשו לא הביא לתגובה ,ואז ית
חילו בנשק חם בשטחים.
בכל העולם יש אווירה של הידברות
בין כל האוייבים .כל אחד מדבר עם
השני ,ורק פה לא.
אנשים חושבים שאם מדברים ,הם
מרימים ידיים — וזה לא נכון .דיבורים
תמיד אפשר להפסיק ,אבל תנו צ׳אנס!
בכל השיחות שלי עם הפלסטינים
אני חושב רק על דבר אחד :חבל שזה
אני ולא מישהו מהממשלה ,ולא חשוב
מי.
אש״ף מוכן לדבר על כל נושא ,וזה
הבדל גדול בעמדה שלהם .חבל לפספס
את ההזדמנות.

• כבר דיברת עם מישהו מ

* לירו 7077/0 :מירחם7/7077 ,
שקור ,אכרם הארה.

שנפספס את ההזדמנות שיש לנו,
שיהיה ייאוש מצידם ,שיכריח אותם
לפנות חזרה לאלימות.
כולם מדברים על האינתיפאדה,
אבל האינתיפאדה התחילה רק לפני
שנה וחצי .מה היה קודם לכן? אני בטוח * י
שברגע שיתחילו משא־ומתן ייפסק
הכל ,גם האינתיפאדה ,גם אם בשלב
הראשון לא יהיו שיחות בדרג של ראש־
ממשלה.

• אתה אופטימי?
אני לא יודע .אני פוחד להיות פסי
מי ,כי אז יהיו בעיות .אני אופטימי ,כי
היום יש התקדמות גדולה שלא היתה
אף פעם .צריך רק צעד אחד אצלנו,
שאנשים יבינו .אני מבין שבארץ קל
יותר להגיד ״לא" מאשר ״כן״.
תמיד אמרו שאין עם מי לדבר .היום
יש .אז למה לא מנצלים את זה?
חבל על כל חייל שמסכן את חייו^ ,
וחבל על כל הקורבנות שלהם.
רציתי שהעיתונאים ייפגשו איתו,
הרי העיתונות זה כוודהשיכנוע.

• אתה חושב שערפאת ני
צל היטב את ההזדמנות הזאת?
רציתי להסביר לו שדעת־הקהל היא
בידי העיתונות ,שישכנע את העיתו
נאים .אני רק יזמתי ואירגנתי את הפ
גישה ,זה הכל .אילו היתה קבוצה של
עיתונאים מדיניים המוכנים לבוא ,היי
תי מארגן עוד פגישות ,ואני בטוח ש
הוא היה מסכים.

• מתי תראה אותו שוב?
כשתהיה סיבה .בשלב הזה אני מת
חיל לפעול בשני הדברים שסיפרתי
עליהם.

שד צפד בשיפור השירות

מהיום אינך חייב לקבל את התרופה רק במרפאתך.
קופת חולים הכללית פותחת לחבריה בית מרקחת
חדשני ,רחב ידיים ,ממוחשב ובעל מלאי רב.
בית המרקחת ישרת את תושבי גוש דן חברי קופ״ח
הכללית ו חברים מכל הארץ המעדיפים לקבל
את תרופתם בהגיעם לתל-אביב.
שעות העבודה של בית המרקחת החדש
מ 13.00-ועד  22.00ללא הפסק והעיקר,
גם במוצאי שבת.
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