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האם תצליח ישראל
לקומם נגדה את כל
| השלם? יתכן מאוד שכן.
מה שומע כיום אדם רגיל ,אזרח
העולם ,על מדינת־ישראל?
מדי יום הוא רואה בעיתונו ועל מיר־
קע הטלוויזיה שלו סצינות מבהילות
מפעולות הצבא הישראלי בשטחים הכ
בושים .בכל התמונות מופיעים הישר
אלים ככובשים ברוטאליים ,מול אוב־
לוסיה בלתי״חמושה ,הלוחמת על חרו
תה ועל חיים־בכבוד.
התמונה הבולטת ביותר השבוע:
חייל ישראלי חמוש מתיז גאז ממיכל
אישי על אשה ערביה זקנה ,בתילבושת
מסורתית ,העומדת לבדה בכיכר אחרי
הפגנת־נשים.
אזרח־העולם קורא מדי יום בעיתון
על התנפלויות רצחניות של מתנחלים
יהודיים על כפרים ערביים.
הוא ראה השבוע תמונות של בתים
שהופצצו מן האוויר על־ידי חיל־הא־
וויר הישראלי במחנות־פליטים בלבנון,
ששימשו אירגונים פלסטיניים.
הוא קורא בכותרות כי ראש ממש״
לת־ישראל ,יצחק שמיר ,בא לוושינג
טון כדי להגיד לממשלת ארצות־הב־
רית ״לא״ לכל הצעה המבוססת על
״שטחים תמורת שלום".
כאילו לא די בזה ,באה שורה ארוכה
של פרשות ,כולן מלוכלכות ,שבהן
מככבת ישראל בצורה זו או אחרת.
הרודן של פנמה ,אחד מראשי המיס־
חר העולמי בסמים ,התגלה כמי שקשור
בשרותים החשאיים הישראליים ,וכמי
שיש לו בישראל בית והון־עתק)ראה
חשקיף(.
חוקר אמריקאי מיוחד תובע לחקור

את שימעון פרס ,בקשר עם הצעת־שו־
חד אדירה שבה מעורב שר״החוץ האמ
ריקאי ,אד מיז)ראה עמ 1ד  .(7לפי הח
שד ,הוחלט להציע לפרס שוחד ענקי
למיפלגתו ,בתנאי שממשלת־ישראל
תיתן ערבות כספית גדולה לכך שלא
תתקוף את צינור־הנפט שיונח.
בשווייץ נטען כי פרס נפגש בשעתו
עם שר איראני ,איש חומייני ,כדי למ
כור לו נשק)ראה עמוד .(6
אחת מול  .150מול ים של ידי
עות כאלה ,אין כמעט ידיעות הפוכות.
מעט מאוד תורה יוצאת מציון.
צריך אדם להיות אופטימי מאוד
כדי להאמין כי מטר כזה של ידיעות
יומיומיות יכול להימשך לאורך ימים,
מבלי שהעולם כולו ישנה את גישתו
לישראל מן הקצה אל הקצה.
השבוע הצביעו כמעט  150מדינות
למען קיום מישרר אש״ף ליד האו״ם,
כשמולם התייצבה רק מרינה אחת :יש
ראל.
הפסוק ״העולם כולו נגדנו" מתחיל
להתגשם ,ונראה כאילו ישראל עצמה
פועלת במלוא המרץ כדי להשיג הישג
זה.
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שתי הפגגזת־הענק
ביטאו שני ציבורי□
שונים ,בעלי מוצא
שונה זתפיסת־עודם
שונה.

באתר אחד בתל־אביב — כיכר מל־
כי־ישראל — נערכו השבוע שתי הפ
גנות המוניות מרשימות ,בזו אחר זו,
ברווח של  24שעות.
במוצאי־שבת התקיימה שם עצרת־
מחאה של כוחות־השלום תחת מיטריית
שלום עכשי .1ביום הראשון בערב
נערכה עצרת גדולה עוד יותר למען
ארץ־ישראל השלמה.

עצם קיומן של שתי הפגנות כאלה,
שעברו ללא תקלות ,יכול היה להעיד
על בריאותה היסודית של הדמוקרטיה
הישראלית .מקובל להניח כי הציבור
הישראלי חצוי בין מחייבי השלום ובין
מחייבי הסיפוח ,כשהקו עובר כמעט
בדיוק באמצע ,ושני המחנות ביטאו את
דיעותיהם באורח דמוקרטי ,שליו וס
דיר.
אולם הרכב שתי ההפגנות צריך היה
להדליק אור אדום של חרדה.
הפגנת שלים עכשין היתה כמעט
כולה אשכנזית־חילוגית .בין  100אלף
האיש והאשה ,שהצטופפו בכיכר ,לא
היו אף מאה חובשי־כיפות .יתכן שלא
היו גם עשרה.
יתר על כן ,בלטה בכיכר החזות
האשכנזית .כמעט ולא היה שם ייצוג
לרוב המיזרחי במדינה ,אף כי ראש מו
עצת שדרות ,פרץ עמיר המשופם ,מנ
היג מיזרחי מובהק ,נאם בעצרת .במידה
שהיו אנשים מיזרחיים בכיכר ,הם באו
במאורגן בשורות תנועות־הנוער.
בלטו בכיכר ראשי־השיבה הרבים,
והגיל הממוצע של האזרחים המוד
אגים ,שהתייצבו בכיכר ,נע בין  35ו־
 .40מלבד צוערי תנועות־הנוער ,היו
בני־העשרה ובני־העשרים במיעוט.
חתך אתני? למחרת היום התייצב
בכיכר עם אחר.
הכיכר היתה גדושה בכיפות .מרחוק
היה נדמה שכל המפגינים הם דתיים.
היה בו ייצוג מכריע של הציבור
המיזרחי .האשכנזים היו במיעוט מוב
הק .גם הגיל היה צעיר יותר.
האם מעיד הדבר כי החתך בין שני
חלקי הציבור אינו רק פוליטי־מיפלג־
תי ,אלא עמוק יותר ,אתני ודתי? האם
עומדים זה מול זה לא רק שני מחנות
בעלי השקפות שונות ,אלא שני ציבו־
רים בעלי מוצא שונה ,תפיסות־עולם
שונות ,סיגנונות שונים ,דרכי־מחשבה
שונות וחינוך שונה?
אם כן ,אין לסיכסוך פנימי זה פית
חו ,אלא אחרי מהפכה יסודית באחד
משני המחנות .זה לא יוכרע בבחירות.

״להזיז את ישראל קדימה!״

חהתקוגגמות
דו־ שיל טון
יש סכנה שד תוהז
ומהו .ויש סכנה
חמורה שד יותר:
 1שלא יהיה תוהו ובוהו.
לכאורה ,זה נראה מוזר .מה איכפת

עיתון שווייצי טוען :נוס ננגש בחשאי עם שר איראני ומנו לו נשק

פגישה חשאית

האם היה שימעון פרם מעורב אישית בעיסקת־נשק ענקית עם איראן? האם היה
השרות החשאי השווייצי שותף לפרשה?
השבועון השווייצי זמטאזס־ברק)״מבט יום א׳״( טוען כך במאמר סנסציוני,
שפורסם לפני שבוע .שום עיתון ישראלי לא הזכיר את הכתבה ,שהיתה פרי־מחקר
של שני עיתונאים ואלסר ברטשינגר ואליזבט הון.
שיחדור חיילי צה״ל .הפרשה התגלתה במיקרה ,כאשר פרצו שגי שוטרים

גרמניים לביתו של סוחר ושוטחלשעבר נשם קארל-היינץ אוטרסהאגן בכפר
גרמני קטן .הם חקרו חשד של העלמת־מם.
במגירה במכוניודהסרצדס האדומה של הסוחר מצאו השוטחם שני צ׳קים
בסכום של  18,125,000ח ל ר כל אחד .על ההמחאות היה חתום השר האיראני
לעניינים מיוחדים ,האמיד נאגאשיאן.
הסותר עצמו נעצר כעבור זמן־מה באוסטריה והועמד לדיו בעיירה גרמנית .שם
נדון למאסר של  10חודשים ולקנס של  20אלף מארק ,בעוון סחר בנשק בניגוד
לחוק.
אוטרסהאגן עצמו טען כי היה מעורב בפרשת ״נשק-תמורת-בני-ערובה״ ,וכי
העסק התנהל בחסות ארצות־הברית והשרות החשאי השווייצי.
וכך התנהל העניין:
במארס  1985קיבל ברנהארד סטול ,פקיד בכיר של השרות החשאי השווייצי,
בקשה מפי סוכן ישראלי ששם־הצופן שלו היה ״יונתן אלכסנדר" .לדברי העיתון,
הודיע לו הסוכן כי לעיירה באדן בשווייץ יגיע שר איראני ,הממונה על קניית-נשק
למישטרו של האיית-אללה חומייגי .השווייצי התנקש למסור לו כי ישראל מוכנה
לספק לו נשק תמורת שיחרורם של שני חיילים ישראליים שבויים וחמישה
בני-ערוכה אמריקאיים.
נאותה התקופה החלו גם העיסקות ,שהובילו לפרשת איראו/קונסראס.

 ,ואדוץ וז׳נבה .הסוכן הישראלי סיפק לשווייצים תיק על השר האיראני ,ובו
גם תצלום.
הפקיד השווייצי ענד ביעילות .הוא אירגן כמה פגישות בין השר נאגאשיאן,
הסוכן הישראלי אלכסנדר וכמה שווייצים.
בראשית  1986הושג הסכם :האיראנים קנו  3000טילי״טאו אמריקאיים ,תמורת
 36.25מיליון דולר והתחייבות לשיחחר נני־העחבה .במיסמכים נקראו הטילים

בשם־הצופן ״מגבהים הידראוליים״ .את הניירות והכספים הוסכם להעביר דרך קרן
בוואדוץ ,בנק במכה והסוחר הגרמני אוטרסהאגן.
הוסכם גם על השיטה :אחרי אספקת כל  500ט״לים ישותרר בדעוונה אחד .בין
מישלוח למישלוח יעברו  30שעות ,כרי שהאיראנים החשדניים יוכלו לכדוק את
סיב הנשק המסופק להם.
כל הפרטים האלה מתאימים ,בצורה מפתיעה ,לפרטי המשא־והמתן בין איראן,
ארצות־הברית וישראל בפרשה אירארקונטראס ,שהתנהל באותו הזמן.
פגישה בנמל .כדי לשכנע את האיראנים ברצינות העיסקה ,הוסכם ששים־
עון פרס עצמו ישתתף בה.
ב־ 14במארס  1986הניע ראש־הממשלה פרס לנמל-התעופה קלוטן ליד ציריך.
באופן רישמי נאמר כי פרס עובר שם ממטוס למטוס ,בדרך להלווייתו של אולוף
פאלמה ,המנהיג הסוציאליסטי השוודי שנרצח.
בעזרת השרות החשאי השווייצי הופגש פרס בחדר האח״ם כמס1ף-המיטענים
של הנמל עם השר האיראני .לדברי העיתון השווייצי ,מאשר זאת פקיד השרות
החשאי השודיצי ,סטול ,שאירגן את הפגישה .הממונה על ססול ,ראש השדות
ידפאסקאל דלמוראז ,קיבל  10ימים לפני כן את פניו של יצחק רבין.
העיסקה סוכמה ,ההמחאות נחתמו על־ידי השר האיראני .אך לפני ביצוע
העיסקה נעצר במיקרה הסוחר הגרמני ,שבידיו היו הציקים .העיתון השווייצי טוען
כי העיסקה יצאה בכל זאת אל הפועל.

לשילטונות־ישראל אם י כמה מאות
שוטרים ערביים בשטחים הכבושים
מתפטרים מתפקידם?
כפי שחזרו והדגישו הדוברים :הדבר
יזיק רק לערבים עצמם .ישתרר אצלם
תוהו ובוהו.
אם־כן ,מדוע הגיבו השילטוגות
באופן כמעט היסטרי? מדוע אימץ
לעצמו מפכ״ל המישטרה ,דויד קראוס,
את סיגנונו של מאיר כהנא והכריז:
״אנחנו נטפל בהם״? מדוע הופעלו לח
צים כבירים והושמעו איומים קיצוניים
נגד המתפטרים ונגד ״המסיתים״?
יש לכך הגיון רב .כי הקרב על
השוטרים הערביים הוא הקרב על
הכיבוש.
פליטת־פה .גילה את הדבר בס־
ליטת־פה נדירה אחד הדוברים הנאמ
נים ביותר של שילטון־הכיבוש ,כתב־
הטלוויזיה ויקטור נחמיאס .איש זה,
המנהל בטלוויזיה מערכת שיטתית של
לוחמה פסיכולוגית למען הכיבוש ,די
בר לפתע בלשון ״אנחנו״ ,כאשר התכ
וון לזרועות־הביטחון .באותה הנשימה
הסביר מדוע אין להשלים עם התפט
רות השוטרים.
זה לא יגרום רק לתוהו־ובוהו ,אמר,
אלא שיש סכנה חמורה יותר :שלא יהיה
תוהו ובוהו.
כלומר :שלמעשה תקום מישטרה
אלטרנטיבית ,מחתרתית ,מטעם מיפק־
דת־ההתקוממות ,שתדאג בעצמה לשי
טור השטחים הפלסטיניים ולמניעת
פשעים.
אם יקום הדבר ,יתבסס בשטחים הכ
בושים המצב של דו־שילטון — השיל-
טון הישראלי ,הקיים במקום ובזמן
שמופעל כוח ברוטאלי ,והשילטון
הפלסטיני ,הקיים בכל מקום אחר ובכל
זמן אחר.
יתכן כי הקרב על השוטרים אכן ית
גלה כקרב המכריע .על כל פנים ,שיל-
טונות־ישראל מתייחסים אליו כך.
בתוך המלכודת .התוצאות תלו
יות בגורמים רבים :הנאמנות הלאומית
של השוטרים עצמם ,הלחץ המישפחתי
והחברתי עליהם ,הפחד מפני הזרוע
הנוקמת של ההתקוממות בהווה או בע
תידו האיום הנגדי של השילטונות וה
שימוש באמצעים כמו מעצר ,גירוש וה
ריסת בתים.
יתכן כי שוטרים ערביים רבים מאח
לים לעצמם כיום שלא היו מתפתים
מלכתחילה להיכנס למלכודת זו.
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