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לחודשי מחודש

ערב" מדינות בין מרובים דעות חילוקי ,,קיימים :ואנס
לראשות העבודה מפלגת למועמד רבין יצחק רה״מ של היבחרו עם

שוב נעשית בואשינגטון, קארטר הנשיא אצל רבין מר של וביקורו הממשלה
מדינות ערב. מדינות עם והמו״מ ז׳נווה ועידת של כינוסה שאלת אקטואלית

בלי הראשונים, בשלביה לועידה, ללכת אולי מוכנות וסוריה מצרים העימות,
במו׳׳מ ישותף אש״ף שאף רוצים אסאד, ובייחוד שסאדאת ספק, אין אבל עראפת.

מדינה של משלחת כחברי או ירדנית, משלחת כחברי אם אחרת, או זו בצורה
אחרת. ערבית

כי למקורביו, אמר התיכון, במזרח ממסעו ואנס מזכיר־המדינה כשחזר
שאלת לפתרון בנוגע ערב מדינות בין המרובים הדעות חילוקי נוכח הופתע

התיכון למזרח בדרכו אם אבל התיכון. במזרח השלום לכינון ובנוגע הפלשתינאים
הביקור אחרי הרי ואסאד, סאדאת עם משותפת לשון למצוא שאפשר היה סבור
אסאד ידידות וכי ארעית אחדות היא השניים בין האחדות למעשה כי לדעת, נוכח

סיכוי אין — לאש״ף ואשר מוצקים. יסודות על בנוייה אינה היא אף וחוסיין
חילונית ערבית "מדינה להקמת הטוענת שלו, "האמנה" את שישנה זו בשעה

במדינת שיכיר סיכוי אין וממילא ישראל, מדינת ולהכחדת פלשתינה" בכל
ואין לאש״ף בנוגע וישראל אמריקה בין מחלוקת אין עכשיו שעד נמצא, ישראל.

אם לז׳נווה, יוזמן אש״ף שאף הערבים, לתביעות להסכים לואשינגטון מקום
תחנת־ ),1973 (בסתיו, הקודם בהרכבה להתכנס עליה הרי ז׳נווה ועידת תתכנס

ערב ארצות של בעמדתן שינוי "יש כי טענה, פלשתין" "קול אש״ף של השידור
מזכיר כי העיר, אש״ף רדיו של פרשנו הפלשתיני". לעניין הנוגע בכל מסויימות

ערב ארצות אם התיכון, במזרח ביקורו בעת לברר ניסה וואנס סיירום המדינה
ערב מדינות אצל כי לדעת, ונוכח אש״ף, למטרות בנוגע עמדתן לשנות מוכנות

באמרו, ערב למדינאי מוסר הטיף האש״פי הפרשן אש״ף". במטרות דבקות אין
את מייצג אש״ף רק שלפיהן ראבאט, ועידת מהחלטות לסטות להם "אסור כי

וישראל". אמריקה להן שטמנו בפח, יפלו אחרת — הפלשתינאים
את לנטוש מוכנות העימות מדינות כי להסיק, לכאורה היה אפשר מכאן

והמדינה מצרים בין קשר "למצוא שיש הצהיר, סאדאת אמנם, היא! ולא אש״ף,
כדי רק באה סאדאת של זו שהצהרה היא, האמת אבל שתקום". הפלשתינית

של הסכמה תושג כך שמתוך הרושם, את ולעורר לאמריקאים קורת־רוח לגרום
הירדנית. המשלחת כחברי ז׳נווה, בועידת אש״ף נציגי להשתתפות ישראל

את להכריח כלל מוכנים אינם ואסאד סאדאת דבר, של לאמיתו אולם
גם הפלשתינית". "האמנה את לשנות או ישראל, במדינת להכיר אש״ף מנהיגי
אש״ף כאילו לפרשו אין — ירדן ממשלת וראש אש״ף נציגי בין המתנהל המו״ט
עוד ז׳נווה. בועידת ועזה המערבית הגדה על מו״מ ינהל חוסיין שהמלך מסכים

יסוד על רק ייערכו ירדן עם השיחות כי עראפת, הצהיר השיחות פתיחת לפני
הפלשתינים. של הבלעדי הייצוג ניתן שלאש״ף ),1974 (משנת ראבאט החלטות

ע״י תוקם לירדן הקשורה פלשתינית שמדינה אמר, לא סאדדאת כי לזכור יש וכן
אף עראפת כן, על יתר אש״ף. ע״י שתוקם פלשתינית למדינה התכוון הוא חוסיין.

רק היא עזה וברצועת המערבית בגדה פלשתינית מדינה הקמת כי הצהיר,
ל״אמנה" בהתאם החילונית", הפלשתינית "המדינה להקמת בדרך ראשון" "שלב
הנ״ל.

של קרנו ירדה בישראל השטחים ערביי בין כי לזכור יש שני, מצד
כי הוא, שהכרח כך, על לדבר החלו כבר בשטחים הערבים מראשי כמה אש״ף.
עתה: הכריז פריג׳ אליאם בית־לחם עירית ראש הירדנים, עם יתפשר אש״ף

(כדרישת ועצמאית חופשית פלשתינאית מדינה הקמת דורשים הגדה "תושבי
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>ןדרי םע םהירשק רבדב עירכהל םיברעה וכרטצי תאזכ הנידמב לבא (ף״שא
תאז קמינו ׳ןדרי ןיבל השדחה הנידמה ןיב יביטרדפ דוחיא היהיש אוה חרכהו

תא תרשי הזכ דוחיא ןכל — וניבשות םה ןדרי יבשותו ונצרא איה ןדרי״ :ךכ
לודגה אוהש ,"םדוק לא" ןותעב ומסרפתנ םהימודו הלא םירבד ."לכה תלעות
.לארשיב םייברעה םינותעב

עיבה ,ברע תוריבב רוקיבמ התע הז רזחש ,יתפרצה ץוחה־רש ,וגנריג־הד
םיצורו "וצרא תדמעב םיבשחתמ" ברע תונידמ יגיהנמש הזמ ןוצר תועיבש
הז ןויערל תבהלנ הניא ב״הראש רורב .הוונ׳ז תדיעוב תפרצ לש התופתתשהב
תפרצ לש תקהבומה תיברע־ורפה הדמעה לשב טלחהב ול תדגנתמ לארשיו
םיאטרופסה חבטל יארחאה ,דואד־ובא חצורה רורחיש תשרפ לשב דוחייבו

.ןכנימב םילארשיה
ימודאק קוראפ םע תוחיש להינ יתפרצה ץוחה רשש רבדה ןיינעמ

ף״שא גיצנכ ימודאק ףתתשי היפלש ,"הרשפ תחסונ" ידיל ומע העיגהו ף״שאמ
יכ ,רובס וגנריג־הד רשה .הוונ׳ז תדיעו לש ןושארה בלשב תינדריה תחלשמב
תצעומ לש הבורקה הבישיב לבקתת העצההו ךכל ודגנתי אל לארשיו ב״הרא
.ןוחטבה

תיאמצע תחלשמ י״ע ףתתשהל ף״שא עיצי הוונ׳ז תדיעו לש ינשה בלשב
תושפנ השעיש ,ימודאקל חיטבה וגנריג־הד יתפרצה ץוחה־רש .תפארע תושארב
תאמ ןויערל רושיא לבקיש רחאל ,הפוריא תייליהקב ויתימע ןיב הז ןויערל
.ןייטסא־׳ד ,תפרצ אישנ

הלשמ תוטלחה־תועצה םוזית אל תפרצש ,םעפ אל רמא ןייטסא׳ד אישנה
וגנריג־הד לש הרטמה רקיעש ,חינהל שי ןכ י״פעא .ןוכיתה חרזמה ןיינעב
םיכסהל לארשי תלשממ תא לדשל אוה (סראמב 30־ב) לארשיב בורקה ורוקיבב
םע הילא עיגהש "הרשפה" תא לבקלו הוונ׳ז תדיעוב תפרצ לש התופתתשיהל
ןיב "םיסחי רופיש" לע סיראפ הציפהש תועומשל רבסהה ןאבמ .ימודאק קוראפ
םיסחי רופישל ישממ ןמיס. לכ ןיא ,השעמל .בורקב אובל דיתעה ,לארשיו תפרצ
.םויכ תפרצ םע םיסחי תפרחהמ ןבומכ תענמנ לארשי לבא ,הזכ

"הדוכע״כ םיכמותו הררב׳ז תדיערכ םיצור
ילכלכה רשקה הל בושחש םשכ תיברעמה הפוריא תכימתל הקוקז לארשי

םויכ םה רתויב םיבורקה הידידי ,השעמל .יפוריאה קושה תוצרא םע
מ״הר רחבנ הבש — הדובעה תגלפמ תדיעול .הפוריא־ברעמב םיטסילאיצוסה
םיטסילאיצוס הלשממ ישאר 12 ואב — הגלפמה לש ןושאר דמעומכ ןיבר קחצי
קוזיח תתל ידכ (טדנארב יליו םג םללכב) ,הפוריאב תויטסילאיצוס תוגלפמ ישארו
הפוריאב תויטסילאיצוסהו תויטרקומיד־לאיצוסה תוגלפמה ,הדובעה תגלפמל
,ןוכיתה חרזמב םולש גשוי אלש ,תורובס ןהו ,ןוכיתה חרזמב םכסהב תוניינועמ
רומשל הדובעה תגלפמ חילצת אל (יאמב 1 ־ב) לארשיב תובורקה תוריחבב םא
םירובס םייפוריאה םייטסילאיצוסה םיחרואה .רתויב הקזחה הגלפמכ הדמעמ לע
רשא דועב ,ןוכיתה חרזמב ךוסכסה רוקמ איה תיאניתשלפה הייעבהש ןכ םג

ריכהל םיברסמ םיברעהש ,הזב אוה ךוסכסה רוקמ יכ םירובס לארשי יגיהנמ
ןיב ידוסי לדבה ,אופיא שי וז הניחבמ .ומע םילשהלו לארשי לש המויקב
לארשי תלשממ ירבחו הדובעה תגלפמ ירבח םללכבו — םילארשיה בור תופקשה

ינפמ םיששוחה ,הפוריא־ברעממ םיטסילאיצוסה םיחרואה תופקשה ןיבו —
.תיברעמה הפוריאב רקיעב עגפיש ,שדח טפנ םרח ינפמו ןוכיתה חרזמב המחלמ

םיימואלניב םיניינעל תיתפרצה תיטסילאיצוסה הגלפמה ריכזמ ,ןויטנופ רבור
תביסמב א״תב רמא ,הדובעה תגלפמ תדיעוב םייפוריאה םיחרואה ןיב היהש
:םיאנותע

לש המויקב קפס םיליטמ דוע לכ ןוכיתה חרזמב ביצי םולש ןכתיי אל"
הנימיל םידמוע ונחנא יכ ,הדובעה תגלפמל רמול לארשיל ונאב .לארשי תנידמ
."הקבאמ םע ונלש תוירדילוסה ישגר תא הינפב עיבהלו

םירכומ :רמולכ ,םיחוטבו םירכומ תולובג םיעיגמ" — רמא — ״לארשיל״
םירובס ןמזב וב .תוימואלניב תובורע תועצמאב םיחוטבו היתונכש ידי־לע
ןורתפ אוצמל הכירצ תיאניתשלפה תחלשמה יכ ,םייתפרצה םיטסילאיצוסה

(144 דומעב ףוס)

   



144          

                           
                           

                            
                           

                              
                              

                             
                               

                             
                               
                       

                            
                             
                              

                                 
                           

                         
                             

                                 
                             

                              
                              

                              
                                

                              
                               
                              

                               
                            
                             

                               
                               
                              

                                
                                

                

מישאל י.
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להכיר חייבים הפלשתינאים אך עצמית. להגדרה זכותה את ולממש טריטוריאלי
הבינלאומי". לחוק בהתאם ישראל של בקיומה

בספרד, הסוציאליסטית המפלגה מזכיר גונזאלס, פיליפה גם כי לציין, מעניין
אוהדת מפלגתו כי בת״א, עתונאים במסיבת הדגיש "העבודה", לועידת שבא

קשרים מיד תקשור בספרד הבאות בבחירות ברוב תזכה ואם ישראל, מדינת את
ישראל מדינת עם מפלגתנו של "קשריה אמר: הוא ישראל. עם דיפלומטיים

אותם בעד יחד לחמנו חפירות, באותן יחד רבצנו המדינה, קום מיום קיימים
מאחלים אנו הישראלית. העבודה מפלגת עם אמיץ קשר קשורים ואנו העקרונות,

אך — מלא בחופש ישראל מדינת של קיומה בעד אנו בבחירות. הצלחה לכם
בחירות ייערכו בקרוב הפלשתיני. העם בעניין הפתרון לגבי עמדה לנקוט בלי

30—25ב־ לזכות מקווים והסוציאליסטים ביוני) או (במאי הספרדי לפרלמנט
כליגאלית עכשיו מוכרת — אמר — המצביעים.-מפלגתו של הקולות מן אחוזים

הארצות של לאינטרנציונל הספרדים הסוציאליסטים לצירוף מתנגדת והיא בספרד,
(הקומוניסטיות). הלא־דימוקראטיות"

פורטוגל, של בפרלמנט הסוציאליסטית המפלגה יו״ר גם כי נציין, לבסוף
כי מצפה שהוא אמר, בישראל, העבודה מפלגת לועידת שבא זניה, פרנצ׳סקו

שגרירים ויוחלפו ופורטוגל ישראל בין דיפלומטיים יחסים ייכונו הקרוב בעתיד
זה. תהליך כה עד עיכבו ביורוקרטיים סיבוכים רק לדבריו, הארצות. שתי בין
דיקטטורה של הסכנה וכן בפורטוגל הדיקטטורה סכנת חלפה כי הדגיש, גם הוא

מיעוט, ממשלת היא הנוכחית הסוציאליסטית הממשלה אמנם, קומוניסטית־צבאית.
של והמדיניים הכלכליים הקשיים על להתגבר תצליח כי מקווה, הוא אבל

פורטוגל.

מפלגת לועידת שבאו הסוציאליסטיים שהמנהיגים ברור, לעיל האמור מכל
המזרח על השקפותיהם אם גם זו. מיבחן בשעת לה לעזור נתכוונו — העבודה
תמיכתן הפגנת הרי מפלגת־העבודה, השקפות את בכל חופפות אינן התיכון

ששוררת בשעה כיום, בישראל המדיני במצב בעיתו, דבר היתה העבודה במפלגת
התשיעית. לכנסת הבאות הבחירות לתוצאות ביחס רבה אי־ודאות


