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 את להגדיר יש וראשונה ראש ן*
ושרק. כחל בלי לאמיתה, המציאות ■י■

 וב־ המערבית בגדה עתה שקורה מה
ו רצועת־עזה נ י  מהומות, של נוסף גל א

התפרעויות. הפרעות־סדר,
 הפגנות, של חדש סיבוב זה ן י א

עונשים. ׳שביתות, פעולוית־דיכוי,
 נהרגו אז גם בעבר. גם היו כאלה

 שנורו מכדורים מפגינים פעם מדי
 פוצצו אישים, גורשו אז גם ״באוויר״.

עיתונים. נאסרו בתים,
 קפריזה או חדשה״, ״מדייניות גם זו אין

פרופסור. או ישר של חולפת
 שונה דבר הוא עכשיו שמתרחש מה

לגמרי.
 וכרצועת־עזה המערבית כנדה
מילחמה. עכשיו נטושה
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המיל את הכריז מי לקטוע שוט ך|

שיטו ומהן מטרתה מהי הזאת, חמה י '
תיה.

 על כי טכך ספק של שמץ אין
 אריאל הכריז הזאת המילחמה

ממשדת־ישראל. בשם שרון,
 במילחמה התוקף הצד נוהג כלל בדרך
 תוקף כל השני. הצד את בכך להאשים
ב עצמית״, ״הגנה מתוך לפעול מתיימר
 כדי בלתי־נסבלת״, ״פרובוקציה על תגובה
 וכר. צפוייה״ התקפת־זדון פני ״לקדם

הפעם. גם נאמר זה כל
 מכחישים אינם ואנשיו שרון אריאל

 האקדמי הקלגס דבר. לכל מילחמה ׳שזוהי
 שזוהי הכריז אף מילסון, מנחם שלו,

 את שפקדה ביותר החמורה המילחמה
 הם לכך האשמה את .1948 מאז *ישראל

לאש״ף. מייחסים
 כדי דבר עשה לא שאש״ף היא האמת

 קיומו. מעצם חוץ — זה לעימות להביא
חוד כמה מזה חושש הפלסטיני האירגיון

 הצפוייה הישראלית ההתקפה מפני שים
ה ׳לענייני פנוייה אינה ודעתו בלבנון,
 בגדה נוצר רב זמן מזה הכבושים. שטחים

 יכול והוא קיפאון, של מצב וברצועה
נוספות. שנים במשך להימשך היה

 כל■ היא עתה שהחלה המילחמה
 של יוזמתו פרי בלעדי, באופן כולה,

 אותה, שתיכנן הוא שרץ. אריאל
 את שקבע הוא כה, שפתח הוא

או המנהל הוא ושיטותיה, יעדיה
יום־יום. תה

 מילחמה בתיבנון פתח שרץ ריאל
ל׳שר־הביטחון. ׳שהתמנה ביום זו
 הו־ של במסך־עשן הסתיר הכנותיו את

ליבר מישטר לכונן כוונתו על דיעוית־כזב
משפי לשיטות קץ לשים הבטיח הוא לי.

בכבישים. לערבים המחסומים כגון לות,
 את הכין חודשים כמה כמשך
 תיכנו כדרכו, בקפדנות. המערכה

 הכוחות, את כנה היטב, הבל את
המהלכים. את חישב
 ספונטאני, באופן הפועל אדם אינו שרון
 הוא המותן. מן והיורה במהירות החושב

 לגבש ושיטתי, איטי באופן לפעול רגיל
מ ולהכין ממושך בתהליך מחשבותיו את

 פרטיה. לכל מפורטת תוכינית-פעולה ראש
ל שקבע בתוכנית דבק הוא מכן לאחר
 מרפה ואינו נכשלת, כשהיא גם עצמו,
המר. או המתוק הסוף עד ממנה

זו. כמילחמה נם נוהג הוא כך
 שנועד האזרחי״, ״המיינהל את יכונן הוא
 זו. במילחמה ביותר יחשוב תפקיד למלא

 אחד מילסון, מנחם את עליו הפקיד הוא
 .101 יהידת־הטרור מימי עוד מנאמניו

המהלכים. את עימו וגיבש תיכנו הוא
 כלי מוקדמת, הודעה כלי — ואז

 הוא — מסך־העשן מתוך הכרזות,
במילחמה. פתח

 מלא ניצול תוך מכית־פתע, זאת היתד,
האפתעה. מומנט של

 פיזור היתה הראשונה הירייה
אל־כירה. של העירייה מועצת
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טוטא לה, המוצבים היעדים מבחינת י טוטאלית — טוטאלית מילחמה והי ^

השיטות. מבחינת גם לית
 מעורפל, גוף אינו זו במילחמה ״האוייב״

אש״ף. ששמו
 הפלסטיני העם הוא ״האוייב״

כמשמעו. פשוטו כולו,
הת את לשבור היא מטרת־המילחמה

ה לסיפוח הפלסטיני העם של נגדותו
 על- המאסיבי לאיכילוסם הכבושים, שטחים

 ישראליים לשטחים להפיכתם ישראלים, ידי
דבר. לכל

 בל אפשרי אינו שהדבר מכיוון
 ישות כעל פלסטיני עם קיים עוד

המטרה לאומי, ואירגץ לאומית

 של עמוד־השדרה את לשכור היא
 כיייטות ולחסלו הפלסטיני העם

לאומית.
 ה־ במאה לאומית ישות מחסלים איך

20?
 הפיסית השיטה את מהחשבון נוציא אם

 ב־ בת־ביצוע שאינה השמדת־עם, ישל
 במאה פעמיים לפחות כי ,(אם זה מיקרה

 הצלחה של רבה במידה נוסתה הנוכחית
 בחשבון באות והיהודים), הארמנים נגד

:הבאות השיטות
ההנ של וסילוקה שבירתה •
והחב הרוחנית המדינית, הגה

 עם הופך כזאת, הנהגה בהעדר רתית.
 של יכולת נטולי פרטים, של לאוסף

והתלכדות. התנגדות
ההש מרכזי של הריסתם •
 היישות את המטפחים והתרבות, כלה

הלאומית.
 אמצעי־התקשו־ של חיסולם •
 תחושת את העם לבני המנחילים רת,

הלאומית. והאחדות השייכות
 אמצעי־המחייה על השתלטות •
 והמים הקרקע אוצרות כגון העם, של

הטיבעיים. המשאבים ושאר
תש של היווצרותה מניעת ,•
הנכ ושילוב עצמאית, כלכלית תית
הכובש. העם בכלכלת בשים

 השיטה כמובן קיימת אלה, לכל מעבר
 העם של פיסי גירוש — המרחיקה־לכת

בנכר. לעדר־פליטים והפיכתו ממולדתו,
להג אין כי יודע שרון אריאל

הכבושים השטחים סיפוח את שים

 לא תום. עד זה מיכצע לבצע מכלי
 שוכן שבו שטח, של סיפוח יתכן
לאומית. כיישות המתפקד העם
 שחר אין קודמיו. ובין בינו ההבדל זהו

 פרס שימעון דיין, משה כאילו לטענה
 שריון אריאל ואילו ״נכשלו״, וייצמן ועזר

שגיאותיהם. את לתקן בא
 מטרה היתד, הקודמים לשרי־הביטחון

הר תוך הסטאטוס-קוו, על שמירה :אחרת
 של התגבשותה ומניעת האוכילוסיה געת

ה השטחים בתוך פעילה תנועת־שיחרור
כבושים.

 יש הנוכחי לשר־הכיטחון
ה היישות חיסול :חדשה מטרה

הפלסטיני. העם של לאומית
1■ 1■ 1■

להגשמתה. טוטאליות שיטות נבחרו י גם כן ועל טוטאלית, מטרה והי ן•

 כל על אחת ובעונה בעת התקפה :משמע
הפלס הלאומית היישות של המיגזרים

טינית.
 של הלאומית המנהיגות לשבירת המאבק

 העיריות, פיזור עם החל הפלסטיני העם
 מקומית, לאומית מנהיגות של תאים שהיוו

 של הכוללת הלאומית המנהיגות במיסגרית
הפלסטיני. העם

״קיצו להחליף אינה הכוונה
 היא הכוונה כ״מתונים״. ניים״
 על כולה, המנהיגות את לחסל

כ והמתונים הקיצוניים חבריה
 שבירים כסוכנים ולהחליפם אחד,

 שכירי■ הישראלי, השילטץ של
בלעז. קוויזלינגים — ובוגדים חרב
הקיי ׳והחברתיים המדיניים הזרמים כל
וה הקיצוניים — הפלסטיני בעם מים

 באירגון־הגג מקובצים — כאחד מתונים
אש״ף. — המדינה־בדרך של הממלכתי
 תמיד וראתה — רואה ישראל ממשלת

 דווקא, ג״מתונים״ יותר חמורה סכנה —
 מדיני לפיתתן חותרים שאלה מכיוון

ו נ י א  המיתון הרעיון עליה. מקובל ש
 זיו, לצד זו מדינות, בשתי דו-קיום של

 הרעיון מאשר יותר הסיפוח למגמת מסוכן
כולה״. פלסטין ״שיחדור של הקיצוני

 ״המינהל של ידו
 בשטחים המתונים על יורדת האזרחי"
 פאהד הקיצוניים. על מאשר יותר הכבושים
ו ח׳לף כרים מילחם, מוחמד קווסמה,
בהקמת מלא, ובפה תמיד, דגלו האחרים

ד פלסטינית מדינה צ  תוך ישראל, ל
 נפגעו גורשו, לכן עימה. ושלום הסכם

פוטרו. או רצחניות בהתנקשויות
 ״מתונים״ פלסטינים בין תהומי הבדל יש
 שותף אינו הקוויזלינג קוויזלינגים. ובין

 סוכן, הוא הקוויזלינג מוסכם. לפיתרון
 נגד הכיבוש שילטון עם משתף־פעולה

בני־עמו.
 וחימושם מינויים עצם אכן:

 עדים כאלף מעיד קוויזלינגים שד
הלאו היישות לחיסול הכוונה ■על

הנכבש. העם של מית

 ביר־זית, אוניברסיטת של גירתה ^
ה של התחני״ד,אינטלקטואלי המרכז יי
השיט ההפרעה עם יחד המערבית, גדה
 להשכלה האחרים המוסדות לקיום תית

זו. מדיניות של טיבעי חלק היא גבוהה,
המעו השיטה לגבי הדין הוא

 איפור — נתעבים זיכרונות ררת
ספרים. של והפצתם הדפסתם

ער ספרים של רבות מאות של איסורם
 גם מהם (ורבים הכבושים בשטחים ביים

 חוק על הסתמכות תוך עצמה, בישראל
 הנסיון של אופייני מרכיב הוא אחר)

 יודע כמונו מי הלאומית. היישות לחיסול
 ספרים הלאומי הקיום על במאבק כי

מפגזים. חשובים שירים מרובים, חשובים
 סגירתם עיתונים, שד איסורם

חיו אמצעים הם הפצתם איסור או
זו. מדיניות להגשמת נוספים ניים
ה לחיסול מיועדים ביחד אלה כל

ה של המדינית־תרבותית־חבריתית עילית
ל היא שהמגמה ספק אין הפלסטיני. עם

 מרצונה, להסתלק לשכנעה או גרשה,
רי הפחדה, על-ידי להשתיקה לפחות או

 מינהלי מעצר או מאסר־ביית הגלייה, תוק,
 עתה נהוגות כבר האלה השיטות וכל —

 ניסו והגרמנים (הסובייטים רחבה. ביד
 הכבושה בפולין המטירה איותיה את להשיג
פרו רבביות של הפיסי חיסולם על־ידי

ו־ פוליטיקאים מחנכים, סופרים, פסורים,

 מתנהלת אלה -שיטות עם בכד ד ^׳
הכלכלי. בשטח המערכה *

 מן למנוע היא הברורה המגמה
 כל הכבושים כשטחים הפלסטינים

 עצמאי, בלכדי קיום שד אפשרות
 כלכלית תשתית הקמת וחומר קד

עצמאית.
 הפלסטינים המוני על נגזר זו בצורה

 בינלאומית רמה בעלי במומחים החל —
 יבין לבחור — ׳וכחקלאים בפועלים וכלה

 ״חוטבי בבחינת בישראל, עבודת־כפיים
 סוציאליות זכויות ללא מים״, ושואבי עצים

 הגירה. וביו כלשהן, זכויות־אדם ללא ואף
 השאר, בין נועדה, האוניברסיטה סגירת
ה האינטליגנציה לגבי דומה יעד להשיג
צעירה.

הכל הפעולות שאר כד כמעט
 וברצועת־ המערכית בגדה כליות

 השילטץ,שיש כרצון תלויות עזה
 על־ידי כהינף־יד להחניקן כיכולתו

 עתה, נשקל הדבר הגשרים. סגירת
 שרון אריאל כי ספק של שמץ ואין

 זאת כשימצא זו שיטה ינקוט
 המיל■ שד המתאים כשלב לנכון,
חמה.
ה נדחקת המקומית שהאוכלוסיה בעוד

 והולך מצטמק שלה ותשתית־המחייה חוצה,
 תנופה החלה הפקעת־אדמות, של בדרך

בישרא האלה השטחים איכל־וס של כבירה
 ריקוית־ התנחלויות הקמת רק לא לים.

 קנאים של ספורות מאוית והבאת למחצה,
שי הקמת אלא למקומות־מפתח, רצחניים

 ישראלים למאות־אלפים, עירוניים כונים
 הערים מן קצר במרחק ותמימים, טובים
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הקסבה על מסתערים חיילים שכם: על הקרב


