
 של מהלך שום מראש לצפות מסוגל
ההת מן רק לא ״הופתע״ הוא האוייב.
 שלב מכל גם אלא עצמה, קוממות

בה. ושלב
הפלס של האיסטראטגית שגיאתם

 היולה כה עד מאבקם שנות בכל טינים
וב הלא־נכון בשדה־הקרב בחרו שהם

הלא־נכונים. אמצעים
 בזירה בצה״ל להילחם יכלו לא הם

בלבנון. כמו חצי־סדירה, מילחמה של
 למילחמת־ מתאימים אינם התנאים

קלאסית. גרילה
 ידם היתה במילחמת־הפיגועים גם

 בשיטות־ שימוש תוך התחתונה. על
 בוועדת־ שנדונו מסויימות חקירה
 חול־ את לשבור השב״ב הצליח לנדוי,

 רוב את מראש למנוע יות־הפיגוע,
המבצ־ כל את כמעט ללכוד הפיגועים,

 מפני נלכדה, לא בשטח הפלסטינים
 באישים תלוייה ואינה ממוסדת שאינה

מסויימים.
 יום מדי לבחור יכולים הפלסטינים

 שיטותיו. ואת מקום־המאבק את
 של המסורבלת למערכת־הביטחון

 מגושם, לגוליית מזמן שהפכה ישראל,
תשובות. אין

 ביער, לילד השבוע דמה רבין
 בעצמו להפיח כדי רם בקול השורק
 כן ועל לעשות, מה ידע לא הוא אומץ.
 שישה מלפני המליצות את הפריח

מזמן. שהופרכו שבועות,
פלס ילד לכל לגמרי ברור זה כל
 כדי אקדמי בתואר צורך אין טיני.

ומ בשכם. ברחוב המציאות את להבין
הפלס האיסטראטגיה כי שברור כיוון

סיכוי שום אין מצליחה, החדשה טינית

 ג׳ורג׳ שר־החוץ עימו. דחופים מגעים
חד אמריקאית יוזמה על הודיע שולץ

 שמיר יצחק למרחב. לבוא והתכונן שה,
 מ־יש לגמרי״. ״חדשים רעיונות השמיע

 לשיחות דחופים שליחים שלח פרס עון
ברחבי־תבל. דחופות
 תכונה היתה האלה הרעיונות לכל

 קשר שום להם היה לא משותפת: אחת
 לפנו^* טובים שהיו יתכן המציאות. עם

 שנה. 20 לפני או שנים 10 לפני שנה,
אק היו הם 1988 פברואר של במציאות
הדינוז של חיי־המין כמו טואליים

אורים.
 מצב נוצר 1987 בדצמבר 9ה־ מאז

 שקורה מה במרחב. לחלוטין שונה
 בקסבה ובעזה, ברמאללה אלה בימים

 ג׳באליה של ובסימטות־הביוב שכם של
ההתרו מאשר יותר שיעור לאין חשוב
ודיפלומטים^*• שרים נשיאים, של צצות

 אלפי מפרידות ופאריס ג׳באליה בין
 עברי שני בין הדין והוא שנות־אור.

 אך — לגמרי חדש מצב יש הירדן.
 מסוגלים אינם פשוט הפוליטיקאים

לכך. להסתגל
ת אחד אש״ןש. מימשל נו ו עי ר  ה

האוטונומיה. רעיון הוא ביותר המתים
 את השבוע השמיע שמיר יצחק
 רושם שעשתה חדשה, בגירסה הרעיון

 נדמה היה נרעשו. חבריו גם בחו׳׳ל. רב
 בעולם ביותר הנייח האדם נס: קרה כי

 השמעת חדש. רעיון השמיע נייד, הפך
 גילוי כמו זה שמיר אצל חדש רעיון
כדור־הארץ. פני על חדשה יבשת

 של חימום־מחדש זה היה למעשה
 שש לפני שמת קמפידיוויד, הסכם
 פרטים: לשנות מוכן היה שמיר שנים.
 ולזרז האוטונומיה, תקופת את לקצר

 הסופי המעמד על המשא־ומתן את גם
הכבושים. השטחים של

אם קישקוש. זהו 1988 של במציאות

שמיר
אחת אבן

 הכד ״הרגיעה״ את ישיג רבין יצחק כי
למיקסברשווא. הפכה זו ייוחלת.

מדיניות
בלוויס

ציבעונ״ם
ראשי ער ידרג שזדץ 0
סיין,1ח1 שמיר 1
הדיפלומטי במישחק 1
הדומה החדש 1
אבסורד לתיאטרון |

 מתכוננים שהם נאמר הגנרלים על
הפוליטי האחרונה. למילחמה תמיד
מהם. שונים אינם קאים

פעי המדינית הזירה מלאה השבוע
 יוזמות־ פיתחו הכל קדחתנית. לות

בוו ביקר מובארכ חוסני הנשיא שלום.
קיים חוסיין המלך ובפאריס. שינגטון

־־- יותר שווה
 וברצועה בגדה חופשיות בחירות יערכו
 ״המימשל של המוסדות בחירת לשם

 מועמדי 99.99ב-$> ייבחרו העצמי״,
 החזקה״ ״המישטרה תוקם אם אש״ף.

 בהסכם, שנקבע כפי האוטונומיה, של
 אין שכלל מובן אש״ף. של כוח זה יהיה

 לאפשר שמיר של דעתו על עולה
 שכן כל ולא כאלה, חופשיות בחירות
כזה. כוח הקמת לאפשר

 —כד: ורק אך נועדה כולה ההצעה
 תוך וחוסיין, מובארכ על־ידי להידחות

 אולם ״התקדם״. ששמיר הרושם יצירת
 את לשנות עוד מסוגל אינו אלוהים גם

העולם. בעיני שמיר יצחק של התדמית
 נכון זה כל מלכותיות. אשליות

״האופ החייאת של הרעיונות לגבי גם
אחרת. או זו בהסוואה הירדנית״, ציה

 ששוטרים כך על חולם פרס שימעון
 וידכאו ולרצועה לגדה יבואו ירדניים

 שפטים עשיית תוך המהומות, את שם
 בהם,״ לטפל יודעים ״הם באנשי־אש״ף.

 המינוח על בחזרו בטלוויזיה, פרס אמר
כהנא. מאיר על המקובל

 כלל גמורה. שטות זוהי במציאות
)10 ד1בעמ (המשך

העם
ס מונב-א ב מו

 ההתקוממות
 בבר הפלסטינית

חשוב: ניצחון השיגה
 את החדרה היא

 הפלסטינית הבעייוז
העולמי דסדר־היום

לכי ליום מיום הופך רבין יצחק
יותר. פאתטי שלון

ער צבאות שלושה שניצח האיש
 זו לתהילה ושצירף ימים. בשישה ביים
 הגדול בנאומו ההומאנית ההילה את

 חבורה על־ידי נוצח — בהר־הצופים
לבי והוסיף זורקי־אבנים, נערים של
 בלתי־ התבטאויות של צרור זה זיון

צמר כיום מעורר ששמו עד אנושיות,
בעולם. מורת

 קולו את לשמוע היה ניתן השבוע
ופצי מפגינים שני הריגת אחרי שוב.

 ליד ענבתא בכפר אחרים רבים עת
 דבר למד לא כאילו רבין דיבר שכם,

התקו של שבועות שיבעה במשך
השט לתושבי ברור ״שיהיה ממות.
מדי נפעיל הרגיעה... את נשיג חים...
כדי...״ כוח של ניות

 רבין: אמר כן לפני וחצי שבוע
 לא שבאלימות למתפרעים ״נוכיח
דבר!״ שום ישיגו

הפשו האמת דראמתית. יוזמה
ני נחלו כבר ״המתפרעים״ כי היא טה

היטב. זאת יודעים והם — גדול צחון
ב וגם — ההתקוממות באמצעות

רבין של הברוטאלית התגובה אמצעות

שקט!״ יש ו רואים ״אתם
 יחסית״. ״רגיעה חלה כי נדמה היה
 על עצמו את לברך התחיל כבר רבין

ההתקומ את לדכא הגדולה הצלחתו
 ושבירת־ ההמוני העוצר באמצעות מות

העצמות.
 השבוע ראו וזרים ישראליים כתבים

 נתונה כולה שהיתה עיר בשכם, כיצד
 רובע על צעירים השתלטו בעוצר,

 הם משוחרר״. ל״שטח אותו והפכו שלם
 דגלים הניפו העוצר, את בגלוי הפרו

 תלו המיסגדים, צריחי על פלסטיניים
 והתהלכו ערפאת יאסר של תמונות
וברוגטקות. במקלות חמושים
 כדי הספיקו כאלה שעות כמה
 גאווה הפלסטיני הציבור בכל להפיח

 שלו המוראל את להרים מחודשת,
בעולם. גלים ולהכות

 של אחר יסוד מסורבל. גוליית
 אי־השי- הוא זו עממית איסטראטגיה

חם. בנשק מוש
 הכבושים בשטחים שיש ספק אין

 לא אחד אקדח אף אך לא־מעט. נשק
 הפלגים, כל משמע: צה״ל. נגד הופעל

והאופו המוסלמיים הקנאים ובכללם
 מרות את קיבלו השמאלית, זיציה
להש שלא ההוראה אחר ומילאו אש״ף
חם. בנשק תמש

 מיש־ של מאלפת דוגמה רק זו אין
 על־ גדול. מיבצעי הישג גם אלא מעת,

הופ חם בנשק משימוש הימנעות ידי
למי צה״ל של ירי כל הפלסטינים כים

^ ,6!(- ס

לקפוץ מנסה צולע אש
 עבר צה״ל העולם. בעיני בזוי עשה

 זו ושיטה שבירת־עצמות, של לשיטה
לתארו שקשה עולמי לזעזוע גרמה
הנדון). (ראה

 בעזרת — שצה״ל היא העובדה
 לא — רבץ יצחק של האנאליטי המוח
הפלסטי לאיסטראטגיה תשובה מצא
 לא המודיעין-, בתחום לא החדשה, נית

של החדשה ההנהגה הלחימה. בתחום

והרמטכ״ל רבין
עצש אובד דגול מצביא

 בשיבעה הפלסטינים השיגו — ואנשיו
 הם שנה. 20ב־ השיגו שלא מה שבועות
 לראש הפלסטינית הבעייה את החזירו

העולמי. סדר־היום
 בעולם התרוצצו פתאום לפתע

 בחיפוש ודיפלומטים מנהיגים עשרות
 קמו האמריקאים שלום״. ״יוזמת אחרי

 דרמאתית״. ״יוזמה והבטיחו מריבצם
 את לכאורה) שינה(לפחות שמיר יצחק

שלו לפני שעוד מנהיגי־ערב, עמדתו.
 בוועידת־הפיסגה התעלמו חודשים שה

 מסתובבים הפלסטיני, העניין מן שלהם
 תוכניות־שלום למכור ומנסים בעולם
להלן). (ראה
״ההת לולא קורה היה לא זה כל

פלסטי הרוגים וכמה 40 פרעויות״,
מב עצורים. אלפי פצועים, אלפי ניים,
זול. מחיר זהו פלסטינית, חינה

 היוו האחרונים השבועות שיבעת
 כי ספק אין במילחמה. אחד סיבוב

 על כשידם הפלסטינים יצאו זה בסיבוב
 הגדול, המצביא רבץ, יצחק העליונה.

הובס.
אחת אתמול. של המילחמה

היה לא שרבץ היא לתבוסה הסיבות

הפי נמנעו. שלא הפיגועים של עים
 של דימוי לפלסטינים הישוו גם גועים

 יתרון לישראל והנחילו טרוריסטים,
חשוב. תעמולתי
 גם השב״כ. שולט עדיין זו בזירה

נלכ כי בתרועת־שימחה הודיע השבוע
בעזה. חוליות־חבלה כמה דו

אתמול. של המילחמה שזוהי אלא
העכ למילחמה עוד רלוונטית היא אין

שווית.
ניסיו אחרי משוחרר״. ״שטח

 גילו מוקדם, תיכנון ובלא רבים, נות
 המתאימה השיטה את כעת הפלסטינים

 פחות־מכל והמתאימה ביותר, להם
לצה״ל.
״אינתי עתה הקרוייה השיטה זוהי
ההתנערות. — פאדה״

 אינו דבר ששום הוא שבה המיוחד
 תיכנון שאין מכיוון מראש. מתוכנן
 מראש להגיע יכול המידע אין מראש,

עצ ההתקוממות רק לא השב״כ. לידי
 הביטחון״, ״זרועות את ״הפתיעה״ מה

בה. אירוע כל גם אלא
ההתקו כאשר צה״ל הופתע השבוע

ש־ אחרי בשכם, לפתע התפרצה ממות
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