
במדינה
העם

בע״נז רצח כנופיית
הכנופיות כמו —י

—והגאציות הפאשיסטיות
 הרוצחים גס זוכים

 לגיבור המקומיים
השילטוז של

 בחרה הכנופייה לקרות. חייב היה זה
 והלמה(ראה המקום, ואת העיתוי את

יסר). קורא
 תלמיד של מותו על נקמה העילה:

גרוס. אהרון הישיבה
הצורר האמיתית: הסיבה ■4י*

 כדי בחברון, האווירה את שוב לחמם
 של לגירושם דבר, של בסופו לגרום,

העיר. תושבי הערבים
 ארבעה של בגופייה הרוצחים:

 לא לעולם כי להם שברור רעולי־פנים,
עונשם. על יבואו

 המיכללה תלמידי הנרצחים:
חברון. של האיסלאמית

 שלטונות לפשע: השותפים
 שכאשר המישטרה, וכוחות הכיבוש

 על עוצר הטילו לא הרצח על נודע
ההתנחלויות על או ארבע קריית

חברון. העיר על אלא הסמוכות, —
 שבחרו בדרך סיכון. שום
 כבר זה היום סיכון. שום אין הרוצחים

 לשירותי ספק. לכל מעל להם ברור
 בוודאות, כמעט ידוע, כבר הביטחון

 שלוש לפני שביצעו האנשים מיהם
 הערים, בראשי ההתנקשות את שנים
 גם ידוע ח׳אלף. וכרים אל־שכעה בסאם
 בחלחול, פוגרום שערכו אותם מיהם
 הפוגרום את שביצעו אותם מיהם ידוע

 אהרון שנהרג אחרי חברון של בשוק
 הם לרעה. בהם נוגע אינו איש גרוס.

במדינת האמיתית החסינות בעלי .
 כל על לעבור להם שמותר ישראל, י•

להיענש. ולא חוק,
 הרוצחים לה שזוכים החסינות

 אינה המטורף הימין מקרב הבאים
 קרוב בלבד. ערבים לרצח מוגבלת
 של רוצחו גם בא שמתוכם לוודאי
 המישטרה אך — גרינצווייג אמיל

 של הזה הכיוון מן מה, משום מתעלמת,
החקירה.

 הביטחון שר יכול לא כבר השבוע
סימטריה״ ״אין כי להכריז ארנס משה

 מעשי ובין המתנחלים מעשי בין
 צבוע בעור זאב — ארנס אך הערבים.

 על עוצר הטלת על הורה לא —
הרוצחים. באו שממנו המשוער המקום

חברון. על עוצר הוטל שוב
המי־ שירתו השלושים, בשנות

 של האינטרסים את הימניים שטרים
 והנאציות הפאשיסטיות הכנופיות
 חיפוי, להן סיפקו הם באירופה.
 עכשיו הגנה. גם — הצורך ובמקרה

 בשטחים עצמה על התמונה חוזרת
 שלטון ישראל. על־ידי הכבושים

 הפא־ הכנופיות את האוהד הימין,
על־ידן. מוחלף להיות עשוי שיסטיות,

הממשלה
עדי? אדם

אדם כל שרון, אריאל אסרי
 ארגס משה אך כממון. ייראה

מזה. רחוק
 שר־ביטחון כל שרון, אריאל אחרי

 הציבור על־ידי בברכה מתקבל היה
 הסערות מן עייף הציבור הישראלי.

 המילחמות ההרפתקות, המתמידות,
 של כהונתו את שליוו והמאבקים,

 אליו ובהשוואה ישראל״, מלך ״אריק
תמים. כשה חדש אדם כל נראה היה

 כאילו נראה ארנס (״מישה״) משה
 לתפקיד מישרד״ליהוק על־ידי נבחר

והליכות נעים חיוך בעל הוא זה.
מנומס. הוא אדיב. הוא נעימות. -

 הוא ארנס משה אולם לרוחו״. ״לא
 קנאי הוא מתון. מאדם הגמור ההיפך

 על גם בחינות בכמה העולה קיצוני,
שרון. אריאל

אמריקאי, לעיתון בראיון השבוע,
מדיעותיו. כמה ארנס חשף

הסכמי נגד הצביע כי הזכיר הוא

במוסקודו סקנדל
י ני נ ו  זעם מהם!" פחות לא צי

| \ /  פלד. מתיתיהו (מיל׳> האלוף /
 הציוני הוויכוח את לנהל צריכים ״אבל

 יתקבל שלא בצורה הסובייטים עם
 לתעמולה נרתמת שהציונות הרושם
 גולדמן. נחום אמר כך סוכיטית. אנטי־
בהתגיי יתקבל הציוני שהוויכוח אסור
 התעמולה למען ישראל של סות

האמריקאית!"

 נגד מכוונים היו פלד של דבריו
שביקרה למישלחת חבריו שלושת

 חברי־הכנסת — בברית־המועצות
 ואיש אלוני, ושולמית הראל אהרון
בדבש. מי עכשיו שלום

ת כ א ת. מל ב ש ח  המישלחם מ
 לפני חתמה רק׳׳ח, על־ידי שאורגנה
 את שקבע מיסמו על יציאתה

 הבעייה את לפתור הצורך מטרותיו־״•
 ושיתוף מלמון הנסיגה הפלסטינית,

 במאמצי־השלום ברית־המועצות
במרחב.

 דרכו המישלחת שרגלי ברגע אולם
 המרה נשכחה הסובייטים, אדמת על
 סקנדלים של לשורה גרם הדבר זו.

המישלחת. בתוך
 המסע היה אלוני שולמית בשביל

 באמצעות יחסי־ציבור. של תרגיל כולו
 את הפציצה היא בכנסת, מישרדה

 פעולתה על בסיפורים כלי־התיקשורת
 ואסירי־ציון. הציונות למען הנמרצת

 הוזמנה גם העולמות: משני נהנתה כך
 זכתה וגם למוסקווה, רק״ח על־ידי

 האנטי־ הציבור בקרב בפופולאריות
ה בישראל(העולם סובייטי ).2394 הז

 מנוסחות היו אלוני של הודעותיה
 פלד .מתי כי בהן נאמר בפיקחות.

 בפעולה אלוני שולמית את האשים
 פורסמו אלה הודעות ציונית.״

 סופרנו', .מאת כידיעות בעיתונים
 התקבל וכך מקורן, את לזהות מבלי

 האנטי־ציוני פלד מתי כאילו הרושם
אלוני של הנאמנה פעולתה על מוחה

 זאת היתה עם־ישראל. למען
הציבור. הונאת של מלאכת־מחשבת

 אלוני בין המתח יחסי־יציבור.
 מהתקופה נובע הוא חדש. אינו ופלד
 — אחת בסיפלגה השניים ישבו שבה

 אז בבר .1975ב־ שהתפלגה — .יעד״
 של האופי בין מהותית סתירה התגלתה

 כל ההופכת אלוני והעסקנית: האלוף
 אישיים יחסי־ציבוד של לתרגיל עניין
בעניין. ורבק ליחסי־ציבור אדיש פלד

למוסקווד״ המישלתת בוא עם כך,

 למסרה מירצו את פלד הקדיש
 של עמדתה בירור מס שלמענה

 הסיכסוך לגבי ברית־המועצות
 מעצבי עם נועד הוא הישראלי־־ערבי.

 על עימם ח הסובייטית. המדיניות
 ישראל, למדיניות מוסקווה של יחסה

 למרד הישראלי־פלסטיני, לסיכסוך
סוריה־אש״ף. וליחסי פת׳ח בתוך

 שנמסרה כפי הסובייטים עמדת
 פרימקוב, הבכיר, המומחה על־ידי
 רבץ, יצחק עם בשעתו שנפגש

אחרים ומומחים

 ביאסר תומכת ברית־הסועצות •
 אש״ף את להחזיר תסכים ולא ערפאת,

 היה שוקיירי(כשהאירגון אחמד לימי
 אז זרה, ערבית במדינה כולו תלוי

 אץ לסוריה.) כחם הכוונה מצריים.
 ,המורדים", את מעריכים הסובייטים

וחסרי־ בלתי־מגובשים לדעתם שהם

).30־31 עמודים מישקל(ראה
 היחסים חידוש של אפשרות יש •

 ברית־המועצות בץ הדיפלומטיים
 מוחשיים סימנים .יהיו אם וישראל

מדיגץתה." את שינתה שישראל לכך

 ברית־המועצות בין יחסי־תרבות •
 בפגי לעמוד יכולים אינם וישראל
 מיחסים לנבוע צריכים והם עצמם

תקינים. מדיניים

 של לשאלתם ניתנה זו תשובה
 עצמם את שהציגו אלוני־הראל־ברבש,

 לא מדוע ושאלו טובים" כ״ישראלים
 כלפיהם כמהווה יחסי־התרבות יחודשו
הממשלה. מדעיות למרות

 של העיקרי זעמו ארדחת־ערב.
 הפרשה בעיקבות בא אלוני על פלד

הנעדרים של הכאובה
 פנו הארץ, מן המישלחת יציאת ערב

 שנעלמו הנעדרים חמשת הורי אליה
 בסולטאן־יעקוב המרים עם הקרב מאז

 טיפול על גם חבר .1982 ביוני 11 ב־
 לאור ופת׳ח. ג׳בריל אחמד בשבויי
 ודמשק מוסקווה בץ ההחקים היחסים
 המישלחת כי ההורים סברו ואש׳ף
 צורו היה כך לעט לעזור. יכולה

 אש׳ף של השגריר עם להיפגש
 פלד אל־שאער. ראמי במוסקווד״

 להיפגש עסה כי ביחשלים עוד הודיע
 ברור היה אך איש־אש״ף, עם זה בעניין
 אם לפניה עתר רב מישקל שיהיה

חברי־הסגסת. גם אליה יצטרפו
 למוסקוד״ המישלחת כשהגיעה

 לרעיון ברצון נציג־אש׳ף נענה
 המישלחת כל את והזמץ הפגישו•״

 ואלוני הראל אן־ םייהרלארוחת־צ
 זו, להזמנה להיענות תומי בכל סירבו

 אליהם הצטרף בכלל, עימו להיפגש או
 לפני זה עניין שהביא ברבש, בני

 שלום של הפורום לפני הנסיעה
הדבר. עלע נאסר שם עכשיו.
 בצה׳ל סגן־אלוף שברבש, קרה כך
 הצטרף לא במילחמת־הלבנון, ולוחם
 כל, שדם שנועדד״ בפגישה לפלד
 של המובהקת הצבאית כבעייה לטפל

עעדד־־הקרב. השבויים
 את הצדיקו והראל י אלעי

 בכמה בפגישה אי־השתתפותם
טעמי־התחמקות:

מספיק!" בחר אינו .העניין •

 אינן אל־שאער של .עמדותיו •
ידועות."

 הפגישה מתקיימת ״מרוע •
אצלת׳

 סיבה התחבאה ההתחמקויות מאחרי
 עם פגישה כי ידעו הם פשוטה:

 והם במערך, למעמדם תדק איש־אש״ף
 פלד המחיר. את לשלם מומים הע לא

 אנשי שני אלע ונלוו לפגישה, הלך
רק׳ח.

ת. לקראת  אש׳ף שגריר מתידזו
 בערפאת, מוחלט כתומך התגלה
 ה״מורדים' של מושבע וכאויב

 מייד התמסר הוא מאחוריהם והעומדים
 והשבויים, הנעדחם לעניין ליבו בכל

 ערפאת עם ביום בו להתקשר והבטיח
זה. בעניץ עצמו

 מתי אל השגריר בא יומיים כעבור
 ערפאת כי לו הודיע הוא במלון. פלד
 על אחחס ממקורות ידע כבר

 הישראלית תגועודהשלום התעניינות
 והבטיח והנעדרים השבויים בגורל

 אל־שאער בחיוב. העניץ את לשקול
השונות. האפשרויות את לברר בא

 יש עתה גם בו. חזר ולא קמפ־דייוויד,
עליהם שלילית דיעה לו

 שעליה המערבית, בגדה המצב על
 לנקוט ייאלץ כי אמר ממונה, והוא

 שאץ אך לרוחו", ש״אינם בצעדים
 הדעת על להעלות קל מהם להימנע

אלה. צעדים של טיבם מה
 לעתיד נגעה האמיתית הפצצה אך

 הודיע שר־הביטחון הכבושים השטחים
 את עליהם להחיל שיש בפשטות
 דעתו את והביע הישראלית, הריבונות

ייעשה. אכן כך כי
 את לרכך כדי ״פלורליזם״.

 הערה המתון ארנס הוסיף המהלומה,
 לריבונות הגדה סיפוח אחרי מתונה:

 הערביים תושביה יוכלו הישראלית
החברה ישראלית. אזרחות לבקש

 ״פלורליסטית" יותר תהיה הישראלית
 ביחד יחיו וערביים יהודים כלומר, —

אחת. בחברה
 המתיישבת סבירה, כריעה נשמע זה

 מסויימים אנשים של הצעתם עם
 בנבנישתי, מירון כמו היונים במחנה

 המאבק את לזנוח לחבריהם שהציעו
 במאבק ולהחליפו השטחים סיפוח נגד
 לערבים אזרחיות זכויות למן

המסופחים
 כל כי היטב יודע ארנס אולם
 דוגלים השלמה בארץ־ישראל הדוגלים

 זו ובמדינה — יהודית מדינה בקיום גם
 אזרחים מיליון לשני מקום אין בהחלט
 כביר מיעוט לאלתר בה שיהוו ערבים

 אזרחות הענקת על הדיבורים .409,!של
לסבר שנועדו דיבורי־סרק, הם לערבים

מחו׳ל. תמימים של אוזנים את
למשל: למכביר. הוכחות לכד יש
 של הערביים התושבים •

 לפני סופחה אשר המיזרחית, ירושלים
 קיבלו לא לישראל, רשמית שנים 16

 מתייחסים עתה וגם ישראלית, אזרחות
 כבוש. שטח תושבי כאל אליהם

 על מיוחדת צנזורה יש (למשל:
 אסור להפגין, להם אסור עיתוניהם,

להתארגן.) להם
 השבוע התנגדה כהן גאולה •

 למישפ־ אף קיצבות־ילדים להענקת
הערביים אזרחי־ישראל של חות

 אילו דראסטיים. אמצעים
הסבי לדבריו ברצינות ארנס התכוון

 .מדינה אותה בארץ קמה היתה רים,
יהודים יחיו שבה חילונית, דמוקרטית

שאער שגריר־אש׳ץז אל־
למורדים!־ מישקל .אין

 גם פלד התעמק מיקצועי כחייל
 הרוסים את המעסיק המרכזי בנושא
 אנשי־המישלחת: שא־ את עניין ושלא
 המערבית באירופה הטילים הצבת

 למילחמת־עולם והסכנה והמיזרחים
גרעינית.
 ארצות־ לחקר הסובייטי במכון

 אלד״ בשאלות העוסק וקנדד״ הבריח
 עם פסימית: הערכה המישלחת שמעה
 החדשים האמריקאיים הטילים הצבת

 השנד״ במן* המערבים באירופה
 את להגביר ברית־הסועצות גם תצטרך
 הסובייטים לדעת וזוהי, — חימושה
 כי סבור המערב האמריקאית. המטרה

 את להוריד תצטרך ברית־המועצות
 לעמוד כדי תושביה של רמת־המחיה

 בתוך למתזדם יגרום ושזה בעומם
ברית־המועצום

 המתיחות הגברת הסבירה: התוצאה
 בעולם שונים במקומות הבידגושית

 זה בהקשר הישראלי־ערבי. במרחב וגם
 האסט־ המיזכר את הסובייטים הזכירו
 את המטיל האמריקאי־ישראלי, ראטגי

ירושלים מוסקווה־ יחסי על צילו
 את למשוך האמריקאים מסו האם
 הסובייטיים המומחים לצידסז הסורים

 כי סברו אך זו, מאפשרות התעלמו לא
 יכריחו אם רק אפשרי הדבר

 את להחזיר ישראל את האמריקאים
 עשוי זה כי שסברו היו רמת־הגולן.

הבא. בשלב לקרות
ם. רק  הראל אלוני, לאמריקאי
ם באותה השתדלו, ובדבש  להיפגש ע

 נכונו אך מסורבי־הגירה. יוצרים עם
 אחת יהודית קבוצה אכזבות. כמה לוט

 התלהבותם אך בשימחד״ עימם נפגשה
 כי להם כשהתברר חיש־מהר הצטננה

 גם ישראלים אלא אמריקאים אינם
 את קיבלו לא אחרות קבוצות

לה. ציפו שהם בהתלהבות הישראלים
 צברה אלוני המישלחת: סיכום

 בענייני טיפל פלד לעצמו־״ רב פירסום
 שאלות כמה צפויות ולרק״ח הנעדרים

הסובייטיים ידידיה מצד

 בשיוויון ביחד ומוסלמים נוצרים
או .1969ב־ אש״ף שהציע כפי גמור,'

 ברצינות, לזה מתכוון אינו ארנס לם
ברצינות. לזה התכון לא שאש״ף כשם

 הכבושים השטחים יסופחו אם
 שתי בין המעשית הברירה תהיה

אפשרויות:
 המוגדלת במדינה יהיו הערבים •

 זכויות ללא ושואבי־מים חוטבי־עצים
 ללא גם ולמעשה ואזרחיות, לאומיות

אנושיות. זכויות
 את לנטוש ייאלצו הערבים •
 לחץ על־ידי אם בהמוניהם, הארץ

 דראסטיים אמצעים על־ידי ואם כלכלי
יותר.

 אלה כי לטעון אז יוכל העדין ארנס
לרוחו״. ״אינם
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