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)המשך מעמוד (7
למרות שריכז את מלוא עוצמתו של
צה״ל בשטחים הכבושים ,ובכל פינת־
רחוב עומדת עתה כיתה של חיילי
צה״ל ,חי״ר ותותחנים ,סדיר ומילואים,
גיבעתי וצנחנים ,כפי שנראה בבירור
בתמונות הטלוויזיה?
ן* בין ממשיך לחפש את ה״פארט־
 1נר״ הם־ לסטיני .פארטנר שהוא
.לא מבחוץ ,לא אש״ף,״ שאינו תומך
בהפגנות האלימות ,וכו׳ וכו',

לשם מה ,בעצם?

לשם חיפוש פיתרון מדיני ,כמובן.
כדי לעשות שלום.

בלי משא־ומתן מדיני .אי־אפשר לנהל
משא־ומתן מדיני בלי פארטנר .ופאר־
טנר איו כשנמשכת ההתקוממות.

זה רא היה שוד .הדים־ ער ״וקוו ראומנ״
הוא קישקוש■ .וסי שידם בח״ו עבוו נט״תו
ההומרסבסואלית .זהו מיקדה אוב״נ׳ מאוד

והנה פתאום אי״אפשר לגמור את
אש״ף במילחמה אחת ,וצריכים עוד
כמה וכמה מילחמות כדי לגמור את
אש״ף ,אותו אש״ף הקיים בקושי ,ושאין
לו השפעה.

^ ייתי צריכה לרוץ מדלת
 \ 1/ /לדלת ,כדי למצוא שוטר שיה
יה מוכן לקבל את הבקשה שלי לחקור
על העדרותו של יוסי! הייתי צריכה
לשקר ולהגיד שהבן שלי בן־ , 18כדי
שיתייחסו אלי! אם אני לא הייתי נמ
צאת בתחנת״המישטרה וקושרת להם
את כל החוטים ,עד היום הם לא היו
מוצאים את הבן שלי!״ זועמת מזל בן־
גיגי ,אמו של יוסי בן״גל ,שגופתו נמצ
אה ביום השבת מוטלת לצד הכביש
ירושלים־תל־אביב ,בקילומטר ה־.27
עד עתה עצורים בידי המישטרה
חמישה צעירים ערביים ויהודיה אחת
בת־ ,18כחשודים במעורבות ברצח.
אף שהמיקרה שוחזר על ידי אחד
העצורים ,חוסיין אבו־זדואן מג׳באליה,
אין בידי המישטרה מידע של ממש על
המניע לרצח .חרושת ההשערות כו
ללת רצח ״על רקע לאומני״ ,רצח על
רקע הומו־סכסואלי ורצח על רקע פלי
לי .הפצת ההשערות רק מלהיטה את
הרוחות ומפנה את תשומת־הלב לרקע
הלאומני — שאין בו שום ממש.
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אבל לא צריכים להתייאש .צריכים
לשים קץ ״לאשלייה שבזבנג וגמרנו
נגמור את אש״ף במילחמה׳אחת.״

אש״ך? איזה אש״ך? הרי
אש״ך הוא בכלל בחוץ! הוא רק
רוכב על הגל .הוא לא יזם שום
דבר.

 .איזה מין שלום?

על כך השיב רבין עצמו בנוסחה
ברורה לגמרי. :פשרה טריטוריאלית
מערבית לירדן ,במיסגרת הסכם־שלום
עם ירדן ,הנוטלת על עצמה את האח
ריות לפיתרון הבעייה הפלסטינית
כיחידה מדינית ריבונית אחת ,אשר
בירתה בעמאן".
כן ,זה נאמר באותו השידור עצמו.
משמע :רבין מחפש ״פארטנר״
פלסטיני ,בדמות מנהיגות מקומית,
כדי לספח לישראל חלק מן הגדה
)״פשרה טריטוריאלית״( ולמסור את
השאר לממלכת־ירדן ,בתנאי שלא
תקום מדינה פלסטינית ,ושלא ישונה
הסטאטוס קוו בירושלים )אחרת ,לשם
מה הדגש על עמאן?(.

אם כן ,לשם מה סארטנר
פלסטיני? מדוע לא לעשות את
הסיתרון עם המלך חוסיין?

** ה קרה למוח האנאליטי המפור
ד  /סם? איך מסוגל רבין לגבב תוך
חצי־שעה אוסף כזה של סתירות בול
טות ,עד כי מחשבה אינה מצטרפת
למחשבה ,ומישפט אינו מצטרף למיש־
פט?
זה מכבר ידענו כי יש לרבין מעין
״מחסום נפשי" בכל הנוגע לבעייה ה
פלסטינית .הוא היה מסוגל לנתח מצב
באופן מבריק )באמת( ,עד שהגיע
לעניין הפלסטיני ולאש״ף .אז נשברה
האנאליזה ,שבתה המחשבה והוא היה
מסוגל לאמור דברים שההיגיון מהם
והלאה ,בלשון המעטה.
כך זה היה אצלו תמיד .גם בהיותו
ראש־הממשלה .עוד לפני כן .איש טוב,
בעל כושר־ניתוח טוב ,עד שהגיע לב־
עייה הפלסטינית.
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מריבה
| בין גאהבים

ף יום הרביעי בלילה עצרה ה
*■ מישטרה באופן שיגרתי מכונית
סוזוק׳ ,שבה היו חאלד סמנסה )(24
מכפר קטאנה שליד רמאללה ,חוסיין
אבו־זדואן ) (20מג׳באליה ,וקטין בן ,17
אף הוא מג׳באליה.
בבריקת־הרשיונות התברר שהרכב
שייך ליוסי בן־גל.
בחיפוש שנעשה ברכב נמצאה כמות
קטנה של חשיש .השלושה נעצרו
לחקירה .באותו הלילה שהו השלושה
בדירתו של בן־גל .שניים מהם הם
הומו־סכסואלים שעבדו בזנות ,ונהגו
לקיים עם בן־גל יחסי־מין לעיתים
קרובות .לפי החשד ,אחרי קיום המגע
באותו לילה ,הם כרכו חוט סביב

*ג־.ג מ ג ג ד *
מפגינים בעזה
ש־ף? מה פיתאום?
כאן יש בעייה .באותו הערב עצמו
הודיעה הטלוויזיה הישראלית כי לידי
מוסדות־ביון ישראליים הגיע נוסח ה
החלטות הסודיות של הפיסגה הער
בית ,שנערכה זה עתה בעמאן .בהחל
טות אלה ויתר חוסיין במפורש וסופית
על כל נכונות לנהל משא־ומתן נפרד
עם ישראל .נקבע שוב נחרצות כי יש
להקים מדינה פלסטינית ,ושאש״ף הוא
הנציג הבילעדי של העם הפלסטיני.
בלשונו של רבין :חוסיין אינו מתכוון
״להזיז את התחת".
משמע :ירדן אינה מוכנה לנהל
משא־ומתן על החזרת הגדה לידיה.
רבין מחפש ״פארטנר״ פלסטיני בגדה
כדי לחסל את הישות הפלסטינית ו
להחזיר את הגדה לירדן ,שאינה רוצה
בה.

איזה מוח אנאליטי מבריק!

ף בכן ,זוהי המחשבה האנאלי
! טית של רבין:
המשימה מס׳  1היא לחסל את ההת
קוממות .אבל אי־אפשר לחסל אותה
40

אך הנה נתקל רביו במצי
אות ,שאי-אפשר עוד להתחמק
ממנה .מציאות פלסטינית.

צווארו והרגוהו בחניקה.
בתחילה לא ידעה המישטרה כלל
שהשלושה מעורבים גם ברצח .מזל בן־
גיגי ,אמו של בן־גל ,הגיעה למישטרה
ביום החמישי כדי להודיע שבנה נעדר.
בתחילה לא התייחסה המישטרה לבק
שתה ברצינות .רק כשנציג מישטרת
מסובים הגיע למרחב־הירקון ,והזכיר

את השם בן־גל בטווח־השמיעה של
האם בקשר לגניבת הרכב ,נוצר הקשר
בין מיקרה־ההעדרות לבין גניבת־הר־
כב.
אחרי חקירה הודו השלושה שרצחו
את בן־גל .חקירתם הובילה את המיש־
טרה לדירה באור־יהודה ,שבה התגורר
אחד העצורים ,חאלד סמנסה ,בחברתם

ולא זה בלבד ,אלא שהוא עצמו נו
שא באחריות הבלעדית לנעשה ,בתפ
קידו כשר־הביטחון ,שהוא גם שליט
השטחים הכבושים.

מול מציאות זו הוא עומד
חםר־אונים ,חסר־עצה .המצי
אות סותרת לחלוטין את דרך-
המחשבה שלו .אין הוא יכול
להתגבר על המחסום הפסיכו
לוגי החוסם את מחשבתו .אבל
אין הוא מסוגל גם לשנות את
המציאות.
בפסיכולוגיה יש לזה מונח :״דיסו
נאנס קוגניטיבי״ .אי״התאמה בין התפ
יסה ובין המציאות .זה יכול להביא
לתוצאות חמורות מאוד לגבי הפרט
הסובל מכך.
המוח האנאליטי שובת .המציאות
אינה מתפרקת .המוח עלול להתפרק.

זוהי טראגדיה .הטראגדיה
של רבין .היא עלולה לגרום
לטראגדיה למדינה כולה.

יוסי בדגל)מימין( ליד מצבת אלי כהן
חזרה לבן־שמן

של עומאר שווירה וחברתו היהודייה,
בת ה־ , 18תושבת חולון שגרה עימו זה י•
שלושה חודשים ,אחרי שהכירו זה את
זה ברחוב דיזנגוף ואף חשבו להינשא- .
מאז שהיתה בחברתו ,ניתקה את הקשר
עם מישפחתה .נוסף על השניים נעצר
גם סמי אבו אלדיאן ) ,(18תושב
ג׳באליה.
שכנה באור־יהודה ,שהיתה מיודדת
עם עומאר וחברתו ,מספרת שבליל־
הרצח שהו השניים בדירתה עד חצות.
מכיוון שהמזון שלהם היה מוחזק
במקרר שבביתה ,הם נכנסו בשעה 1.30
אחר־חצות כרי להכין לעצמם ארוחה.
זו השעה שבה נעצרו שלושת האחרים —
במכונית הסזזוק׳ של בן־גל .ל ט ע נ ת י ■
המישטרה תיכננו כל השישה ביה' את
הרצח של בן־גל בדירה שברחוב קפלן
באור־יהודה.
שכנתו של עומאר טוענת שהוא היה
רחוק מפוליטיקה .״כל פעם שראינו
ביחד חדשות בטלוויזיה ,הוא היה אומר
שכבר נמאס לו ,שלא מעניין אותו.״
מכל מה שידוע עד עתה ,אין שום
בסיס להנחה שהיה זה רצח על רקע
לאומני .הדבר אינו סביר לחלוטין.
שניים מבין השלושה שנעצרו
נוהגים ברכב קיימו יחסי־מין עם בן־
גל .סביר שהרצח בוצע בגלל מריבה
שפרצה ביניהם על רקע זה.

