
* תמריץ לו נתנו הם להיפר, בפיגועים.
אותם. להגביר חזק

£ הנו־ השבוע התפרסם כאשר
 ה שולץ״ ״מיסמך של המילולי סח
 ̂ של המפורטת התוכנית —

 6 לחידוש שולץ ג׳ורג׳ שר־החוץ
 - לא — במרחב תהליך־השלום

 היה שיכול אחד יסוד אף בו היה
 הפלסטיני. הציבור את לספק

 מוכרחה כולה התוכנית להיפך,
כהתנק לפלסטינים להיראות

 הל■ בשאיפותיהם זדונית שות
■לאומיות.

 על אחת מילה לא אף בתוכנית אין
 ולא עצמית, להגדרה הפלסטינים זכות

משלהם. למדינה זכותם על שכן כל
 בה מדובר קמם־רייוויד, בהסכמי כמו
 — הלגיטימיות״ ״הזכויות על רק

 בגין, מנחם גם חתם שעליה נוסחה
משמעות. כל כחסרת ושהתגלתה

 זכר במיסמך שאין בלבד זה לא
ג ו צ י י ל  שה־ אלא עצמאי, פלסטיני ו
במי נאמר כפירוש. זאת שולל מיסמך

 הפלסטיני ״הייצוג כי מפורשות לים
 ישראלית־ מישלחת במיסגרת יהיה

 בנד יטופל הפלסטיני ירדנית...העניין
 ירדנית־פלס־ מישלחת בין שא־ומתן

ישראלית.״ ומישלחת טינית
 מבוסס יהיה המשא״ומתן שולץ, לפי

 לעם זכר בה שאין ,242 ההחלטה על
והיש הירדנים ולזכויותיו. הפלסטיני

לש האוטונומיה על יחליטו ראלים
 (״תקופת־הביניים״) הכבושים טחים

לפלס משמע: שנים. שלוש שתימשך
 ממש, של מעמד שום יהיה לא טינים

עתידם. את שיקבע התהליך, בכל
 אחרי פלסטינית, מבחינה

חוד שלושה של התקוממות
להח תוכנית־שולץ באה שים,

 בעשר אחורה הגלגל את זיר
 הפלסטינים, של החשד שנים.

 לעזור כדי אלא בא לא ששולץ
 ולהחזרת ההתקוממות בחיסול

בעי התאמת כנו, על ״השקט״
ניהם.

 שתמכו הסנאטורים 30 מיכתב
 ושולל יותר, עוד לכת מרחיק בשולץ

לפלסטינים. עצמאי ייצוג לכל מכל—
 תמריץ לאש״ף עכשיו יש משום־כך

 לא שבלעדיו להוכיח ומכופל כפול
 לא הפלסטיני העם וכי הסדר, שום יקום

 שאינה תוכנית שום עם פעולה ישתף
לעצמ שאיפתו הגשמת את מבטיחה

אות.
.יומיומי הרג ♦

ה נ חי ב  בין חילוקי־דיעות אין זו ל
שי אנ האוב־ ובין בתוניס אש״ף ^/
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יפה. בצורה החוטפים אליהן התייחסו תחילה כי המומה. עדיין כשהיא שיחרורה, אחרי קלה שעה

הכבושים. בשטחים המתמרדת לוסיה
 הצטבר ובשכם ברמאללה בעזה,

 זעם ההתקוממות חודשי שלושת במשך
תהו לשינאה בהדרגה החופר עצום,
מית.

 נהרגו אלה חודשים בשלושה
 בעוד פלסטינים, 80מ־ יותר
 ישראלי חייל אף נהרג שלא
 בקצב עתה נמשך ההרג אחד.

 ביום, שניים או אחד הרוג של
 לידיעה בישראל הסד והדבר

 מעוררת שאינה שיגרתית,
 כשהוא גם התרגשות, שום עוד

מגוחכים. בתירוצים מלווה
 רפואית מישלחת של הדיווח לפי

 מ־ יותר זו בתקופה נפצעו בינלאומית,
 על- רובם קשה, באופן פלסטינים 2500

 הרופאים יזומה. שבירת־עצמות ידי
איך צילומי-הרנטגן, פי על הסבירו,

 נפצעים יום מדי משמע: הדבר. נעשה
 נשים גברים, פלסטינים, 30כ־ קשה

 המכוונות וממהלומות מיריות וילדים,
עצמות. לריסוק
 פלסטינים, עשרות נעצרים יום מדי

 ולעיתים מבתיהם, בלילות הנלקחים
 ובבני- בבית קשה פגיעה תוך קרובות

המישפחה.
 את להעלים הצליחו השילטונות

 בארץ המצלמות מעיני הפעולות רוב
עצ הכבושים בשטחים אולם ובעולם.

 והשינאה היטב, הדברים ידועים מם
והולכת. גוברת

 כמו פיגוע מוברח זו באווירה
ב להתקבל חטיפת-האוטובום

או בהתלהבות. וברצועה גדה
להש שהצליחו הצעירים תם

 קצינים, של מכונית על תלט
נראים האוטובוס, על ואחר־כד

שפ בטרוריסטים לישראלים
נר הם הפלסטינים בעיני לים.
 שחדרו לאומיים, כגיבורים אים

 במשימת-התאב- לארץ־אוייב
נועזת. דות

 זה לא הכבושים בשטחים המפגינים
 אלא הפיגוע, את יגנו שלא בלבד

עידוד. ממנו ישאבו להיפר,
 ושל אש״ף של ההחלטה עצם

להש שלא עצמם המפגינים
 חוט על תלויה חם בנשק תמש

 הלאומית ההסכמה מאוד. דק
להת עלולה זו להחלטה מסביב

וה ההרג אם רגע, בכל פוצץ
 גבול יעברו בשטחים הכאה

מהו. יודע אינו שאיש מסויים,

ואשיו הרימו ♦
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 שקועים עומדים, משמאל מרדכי. איציק הדרום,
ברק. אהוד וסגנו, שומרון דן הרמטכ״ל בשיחה,

 לזיהוי. ניתנים אינם מעמד באותו האחרים האנשים
 קשה, היתה האוטובוס על להסתער ההחלטה קבלת
 קורבן ליפול תמיד העלולים לנוסעים, הסיכון בגלל

החוטפים. עם הקרב במיזלד המסתערים לכדורי

 שום באופק נראית אין זה רגע ^
מעגל-האלימות. של הפסקה ■4

 פוליטית מערכה נטושה בישראל
 ולתת לשאת אם השאלה סביב סוערת

 אף שולץ. תוכנית לפי חוסיין המלך עם
 אף הגדולות המיפלגות משתי אחת
 לדבר שצריכים דעתה על מעלה אינה

הפלסטינית. המנהיגות עם
 הושמע התמוהים הפסוקים אחד
 בכנסת שפנה צבן, יאיר על־ידי השבוע
 ממנו ותבע אש״ף אל דרמאתי באורח

 נמשכים עוד כל הפיגועים, את להפסיק
השלום. למען המדיניים המהלכים

מה שום אין הפלסטינים, מבחינת
 מהלכים רק יש השלום. למען לכים
 בסיכול רבה חשיבות רואים הם נגדם.

האלה. המהלכים
 אינטרס נוצר זו, מבחינה

 הליכוד האויבים: בין משותף
ב מעוניינים שניהם ואש״ף.

בג שולץ, של התוכנית חיסול
הפוכות. סיבות לל

 הפלסטינים, משאיפות שמתעלם מי
עלו היא האלימות. הסלמת את מזמין

 הנורמה מן גם רגע בכל לפרוץ לה
 האחרונים, בחודשים שנקבעה החמורה
 כל על שיעבור למרחץ־דמים ולהגיע

.1948 מאז בארץ שקרה מה
 יש לאלימות, קץ לשים כדי
האוייב. עם לדבר צורך

 כשם אש״ף, על־ידי מיוצג האוייב
ממשלתה. על־ידי מיוצגת שישראל

 ממשלת- מתעלמת עוד כל
 אר־ ממשלת עם יחד ישראל,

הפ העובדה מן צות־הברית,
 תה־ יהיה לא הזאת, שוטה

ליך־שלום.

גז ע ר בז ב
העם

 שלושה מקץ
חודש■□

■  שמשה 1םלא השבוע ן
 רהתקזממות. חזדשים
 רא בדרום הפיגוע

המצב. את שינה ן
 באר־שבע בכביש הקטלני הפיגוע

 השבוע להסיח היה יכול כתבה) (ראה
 שמלאו העובדה מן תשומת־הלב את

 ההיסטורי לאירוע חודשים שלושה
״ההתקוממות״. בשם שזכה
 סמי־טריילר היה 1987 בדצמבר 8ב־

 צה״ל, בשרות אזרח בידי נהוג ישראלי,
אר עזה. ליד בתאונת־דרכים מעורב

 בתאונה חייהם את קיפחו ערבים בעה
זו.

 מתוחה כבר היתה ברצועה האווירה
 נערה רצח בגלל קפיץ, כמו כן לפני

 שרדף יהודי, מתנחל בירי ערביה
בגבה. וירה אחריה

 הציבור על־ידי התקבלה התאונה
 היה הכל מכוון. כמעשה־רצח ברצועה

להתלקחות. מוכן
 היום למחרת באה זו ההתלקחות.
ג׳באליה. במחנה־הפליטים

 מחנה־ בני היו מהרוגי־התאונה כמה
 ענקית עיירת־מצוקה שהוא זה, פליטים

 ממוקמים, בתי־הספר נפש. אלף 50 בת
העיירה. במרכז זה, לצד זה

 בבתי- אי־שקט החל בדצמבר 9ב־
 פעולות־ ערכו והתלמידים הספר,
 בתי- את הקיפו כוחות־צה״ל מחאה.
רימוני״גאז. לתוכם והשליכו הספר,

 כאש בהלה. פרצה המחנה ברחבי
שהח השמועה פשטה בשדה־קוצים

 אמהות ובילדות. בילדים יורים יילים
 המרכז, אל נוהרות החלו המחנה מכל
ילדיהן. על להגן כדי

 באמצע הרה־אסון: מצב נוצר כך
 החיילים, מסביבם הנצורים, הילדים
 נשים של והולך גדל המון אלה ומסביב

התרגשות. אחוזי אחרים, ותושבים
 את מקומי מפקד איבד זה במצב

 קור־ היו חיה. באש ופתח עשתונותיו,
 שהדליק הניצוץ היה זה בנות־בנפש.

התבערה. את
 היתה הסתם מן באספמיא. חלום

 זה, אירוע בלי גם פורצת ההתקוממות
 תהליך מכן. לאחר ימים כמה אולי

 לנקודה הגיע שנה 20 שנמשך
 9ה־ מאורעות ן).1הנד (ראה הקריטית
 ששבר האגדתי הקש רק היו בדצמבר

הגמל. גב את
 עובדות ההתקוממות יצרה מאז

 לחלוטין שינתה היא בלתי־הפיכות.
הש והלאומי. הבינלאומי המצב את

ולהח כנו״, על השקט ל״החזרת איפה
 אינה לכן, קודם שהיה כפי המצב זרת
באספמיא. חלום אלא

 עובדות־ שהפכו התוצאות שאר בין
קבע:
 שהיתה הפלסטינית, הבעייה •
 העניין למרכז חזרה נשכחת, כמעט

הבינלאומי.
 החלה העולמית דעת־הקהל •

 ישראל לרעת מכריע, באופן משתנה
הפלסטינים. ולטובת

 היחידה המנהיגות נשאר אש״ף •
״המ השפעת הכבושים. בשטחים
יר והפרו־ירדנים ״המכובדים" תונים״,

 נעלמו ״אגודות־הכפרים" לאפס. דה
היו. כלא

 איחוד־ירושלים של האגדה •
 הפכה המיזרחית וירושלים התנפצה,

הכבושים. השטחים בירת

עצ בישראל הפלסטיני המיעוט •
 העם חלקי לשאר זיקתו את הפגין מה

הפלסטיני.

 כל השתנו עצמה בישראל •
 וכלה צה״ל בהתנהגות החל הנורמות,

בחופש־העיתונות.
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