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 את להרוג
העיתונאי!

1
 נגד הטיף גבדס

 □״.,היהודי .העלונים
 הישראלי הימין

זו. בדרך ממשיך
הקי הימין חוגי בקרב האופנה זוהי

 כאוייבת־ התיקשורת את לתקוף צוני:
העם.

 קיים זה לישראל. מוגבל אינו הדבר
 הפא־ בדרום־אפריקה המידה באותה

 לישראל השבוע באו שנציגיה שיסטית,
 חופש־ על השאר, בין לנאום, כדי

 גבלס, יוזף היה אבי־השיטה העיתונות.
 בדרכו מתעמולתו, ניכר חלק שהקדיש
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היהודיים״.) (״העלונים
 לשיא כהן גאולה הגיעה השבוע

 את למעשה האשימה כאשר חדש,
 הישראלי החייל של במותו העיתונות

מיסנרח). בבית־לחם(ראה
משת למעשה פחות. אי־אפשר

 עם פעולה הישראלית העיתונות פת
לא־תיאמן. שכמעט במידה השילטונות

המת את המסקרים העיתונאים רוב
 בטלוויזיה, הכבושים בשטחים רחש

 עצמם את הפכו ובעיתונות ברדיו
 שילטון־הכי־ של כדוברים־מתנדבים

ומש החיילים עם הולכים הם בוש.
 (״מתפרעים״, בשפת־הכיבוש תמשים

 ״מקומיים", ״הרגעה״, ״מסיתים״,
 שהחייל בעוד באש״. לפתוח ״נאלצו

ער ל־ססו קרוב הרי נרצח, הישראלי
 עיתון אף מותם״.) את ״מצאו בים

 ההרוגים את מונה אינו אחד ישראלי
מיספרם. את ומפרסם הפלסטיניים

 פלסטיני נהרג שבו אחד מיקרה אף
הישר הטלוויזיה על־ידי צולם לא

 הוכו שבו אחד מיקרה לא אף אלית.
עצ ורוסקו ברוטאלי באופן מפגינים

 יותר שהיו למרות צולם, לא במזיד מות
 פי על כאלה, מיקרים 2500מ־

 הקטע זרים. רופאים של עדויותיהם
 בטלוויזיה שנראה הזה הסוג מן היחידי

 רשת־טלווי־ על־ידי צולם הישראלית
 רק בישראל והוקרן אמריקאית, זיה

כולו. בעולם שהוקרן אחרי
ביש ונכתב שודר שהוקרן, מה כל

 שהתרחש ממה קלוש הד הוא ראל
 להראות היה אי־אפשר פשוט באמת.
פחות.

 הזה המעט גם אולם הדר[*. סוללי
 ״היד חסידי בעיני בלתי־נסבל הוא

אופו שום בארץ שאין גם מה החזקה״.
הציי העיתונות ויעדלה. נחושה זיציה
האופו הכוח כורחה, בעל הפכה, תנית

 על־ידי פשוט בארץ, היחידי זיציוני
המציאות. מן חלק הצגת

שו עניין אינו העיתונות על הקרב
הדמוק על הקרב של לב־ליבו הוא לי.

התוק אנשי־הימין הישראלית. רטיה
 להשיג מבקשים התיקשורת את פים

 בחשק־ הטבועה מרחיקת־לכת, מטרה
היש הדמוקרטיה חיסול פת־עולמם:

 גלוי טוטאליטרי, מישטר וכינון ראלית
מוסווה. או

 של הבכירה שהקצונה העובדה
 על־ זה, בקרב פעיל חלק לוקחת צה״ל

 מדאיגה הזירה, מן העיתונות סילוק ידי
שיבעתיים.

 על המאבק בין להפריד אי״אפשר
 המאבק ובין הכבושים השטחים סיפוח

 של בסופו עצמה. המדינה דמות על
 מונח והרצועה הגדה גורל רק לא דבר
 ישראל גורל אלא כפות״המאזניים, על

עצמה.
 שרים שימשו בעולם רבים במקומות

 ל־ כסוללי־הדרך סוציאל־דמוקרטיים
 בגרמניה היה כך פאשיסטי. מישטר

 למלא עשוי רבץ יצחק הוויימארית.
בישראל. זה תפקיד

כינוסים
סל ברי

 לנסוע צורך אין1מעזה
 לדבר כרי לבלגיה

 מעזה. עסקן עם
נעים. יותר זה אבל

צו הממוסד הישראלי מחנה־השלום
 ובכך רב, במרחק המאורעות אחרי לע

ממערכת־הביטחון. בהרבה שונה אינו
 התכנסות, בבריסל נערכה השבוע

 ישראלי־ מיפגש־שלום להיות שנועדה
 עמד היוזמה מאחורי חשוב. פלסטיני
 המעודד טוב־לב, יהודי־בלגי מיליונר
מימסדיים. כוחות־שלום בישראל

 הממוסדים: הכוחות הוזמנו מישראל
שלזם אנשי ומפ״ם, ר״ץ המערך, יוני

 כמו מתונים אקדמאים כמה עכשיו,
 הוזמנו לא יריב. אהרון (מיל׳) האלוף

 אש״ף. עם בהידברות הדוגלים הכוחות
 אבא עמד הנוצצת המישלחת בראש

אבן.
 הפלסטיני הצד מן ישראלי. וטו

 אג־ אך אש״ף, אנשי לבוא צריכים היו
מוח וטו הטילו הישראליים שי־השלום

 נציגי הופיעו כאשר בואם. על לט
הישר תבעו ובהולנד, בבלגיה אש״ף
 נציג להיכנס. להם לאפשר שלא אלים
 מדען סאפיה, עפיף הוא בהולנד אש״ף
ש מובהק איש־שלום ומבריק, צעיר
 עמוס עם משותף מסע לא־מכבר סיים
באפריקה. קינן

ל נאותו הישראליים אנשי־השלום
 פרופסורים של להשתתפותם הסכים

 ובראשם מארצות־הברית, פלסטיניים
בינ שם בעלת דמות סעיד, אדוארד
הפלס הלאומית המועצה חבר לאומי,
 כאשר נעלבו הפרופסורים אולם טינית.

 אנשי הופעת על וטו שהוטל להם נורע
.ליצור רצו לא הס לבוא. וסירבו אש״ף,

ההתקוממות ראשית מאז הראשון הישראלי החייל הרג1 השבוע

מרח׳דדמים? לקראת
 למוות. הראשון הישראלי החייל נורה ההתקוממות של 102ה־ יום ^
 94 צה״ל, מניין פי על למוות, והוכו נורו לכך, שקדמו הימים 101 במשך ₪1

 יותר הרבה הרוגיהם מיספר עצמם, הפלסטינים מניין לפי פלסטיניים. אזרחים
ד .200ל״ ומתקרב גדול,

שהיא. רך3 בכל אחד, ישראלי חייל אף קשה נפצע ולא נהרג לא זמן אותו בכל
 אורי על־ידי ערפאת יאסר כך על נשאל שבועות חמישה לפני עכשיו״. ״עד
 הזה, (העולם בתוניס השתתף שבה הבינלאומית במסיבת־העיתונאים אבנרי,
17.2.88:(

 איננו וברור. גלוי זה בכלי-נשק. משתמשים איננו אנחנו עכשיו עד ״ערפאת:
 הם אם הישראלי. הצבא בהתנהגות תלוי זה אבל נשק. של סוג בשום משתמשים

 הפלות של רבים מיקרים ויש הפלסטינים, עצמות את לרסק להסלים, יתעקשו
 נאלץ שאהיה ספק אין זה, ביחס ימשיכו הם אם שלנו... הפלסטיניות הנשים אצל

 נותן אני עכשיו עד זאת. להבין עליהם שלישי. בשלב או שני, בשלב להתחיל
 להבין צריך הזה הישראלי הצבאי השילטון בנשק. להשתמש שלא חמורות הוראות

שלהם.״ הברבריות ההתקפות פני מול רב, זמן להימשך יכול לא שזה
ומבקרים. מראיינים באוזני אלה דברים על פעמים כמה ערפאת חזר מאז

 שהמנהיגים רמז: בדברים יש כי התרשמו ראיון באותו המשתתפים ושאר אבנרי
 ולכפות וברצועה בגדה התושבים וחצי מיליון כל על להשתלט יוכלו לא בתוניס
 והולך גדל הפלסטיניים ההרוגים מיספר כאשר בנשק, משימוש הינזרות עליהם

בהתמדה.
 שהדברים למיקרה גמישה עמדה לעצמה מכינה בחו״ל ההנהגה כלומר:

כה. עד שנשמרו התחומים מן מעצמם יפרצו הכבושים בשטחים
השבוע? קרה זה האם דם? גאולת

 פעולה זאת היתה מאקדח. קרוב מטווח כץ משה חייל־מילואים נורה בבית־לחם
 בתוך הפלסטינית האוכלוסיה כל על־ידי כה עד שנקבע הכלל את שפרצה יזומה,
בחוץ. וההנהגה הארץ

 שזה או חדשות? פקודות התקבלו האם חדש? שלב של ההתחלה זוהי האם
להנחיות? בניגוד הפועל אחד, איש של מעשהו

 התשובה את ידע לא איש רבים. במקומות בדאגה השבוע נשאלה זו שאלה
וחריג. מבודד מעשה אכן זה היה כי קיוו רבים עליה.

 הוכיחה חם בנשק אי־שימוש של השיטה כי רבים משוכנעים הפלסטיני, בצד
 הפלסטיני, הציבור את ליכד זה עצומים. הישגים לפלסטינים והנחילה עצמה, את

 ועמיתיו ערפאת שיאסר ספק אין ברחבי־העולם. חסרת־תקדים אהדה לו והביא
הם. גם בכך משוכנעים בתוניס

 מרות להטיל זמן, ולאורך תמיד, יכול אינו ביותר המאוחד הציבור גם אולם
 בגדה שיש גם מה זועמים. וחמומי־מוח חסרי״סבלנות צעירים על מוחלטת
 כגון אש״ף, מרות את מקבלים שאינם הקיצוניים האירגונים כל של תאים וברצועה
 הרוגים, של קרובי־מישפחה מאות עכשיו ויש אבו־נידאל. של אירגונו

ולגאולת־דם. לנקמה המשתוקקים
 לשימוש הרצועה והותרה הסכר, השבוע נפרץ אם ליום. הרוגים עשרות

התוצאות? יהיו מה הפלסטינים, מצד בנשק
 הפלסטינים אם במרחץ־דמים, האחרונים בחודשים איימו ישראליים דוברים

באש. ישיבו
לבלתי־נמנע. הפך כבר שהדבר יתכן
 להם הותר חדשות. פקודות צה״ל לחיילי ניתנו בבית־לחם, המיקרה לפני עוד

 בקבוקי- שזורק מי על באש לפתוח — הצטוו הם למעשה: הדבר, ופירוש —
החיילים. מצד מעשי־ההרג לריבוי בהכרח תביא זו פקודה תבערה.

 ליום מאחד יעבור ההרוגים שמיספר מובטח לירות, הפלסטינים גם יתחילו אם
 ולאחר יום, בכל הרוגים לכמה — הראשונים הימים 100ב־ שהיה כפי — בממוצע

למאות. יעלה ההרוגים מיספר ביום. עשרות לכמה מכן
 פחד־מוות פחדו מסויימים אנשי־ביטחון לכך. שקיוו מי הישראלי בצד היו
 זריקת ללא המוניות הפגנות כגון לגמרי, בלתי־אלימה התקוממות מפגי דווקא
 וילדים, נשים ובראשם מפגינים, אלפי סיוט: עמד לעיניהם ובקבוקים. אבנים
בנשק. נגדם להשתמש צה״ל את ויכריחו יד, להרים מבלי צה״ל, לעבר יצעדו

 כך הצדדים, משני יירו שבו אלים, עימות דווקא מעדיפים אלה מומחים
 ן).הם1הנד הישראלי״(ראה גוליית מול הפלסטיני ״דויד של הדימוי שייעלם

כזה. מרחץ־דמים אחרי ״שברו הפלסטינים כי נושזמעים
 מער־ של ההערכות שכל כפי מוטעית, זו שהערכה יתכן חדשה? לבנון

 מוחלטת אי־הבנה על מבוססות שהיו מפני כמוטעות, הוכחו כה עד כת־הביטחון
החדשה. הפלסטינית המציאות של

ההת לשבירת יביא לא זה פלסטינים, מאות ייהרגו הקרובים בשבועות אם
 על הלחץ את יגבירו הדברים הגמור. ההיפך דווקא שיקרה לוודאי קרוב קוממות.

ההתקוממות. את ויחשלו בעולם ישראל
 ובדרישה גוברת, בשינאה צה״ל חיילי הריגת על הציבור יגיב הישראלי בצד

 כדי תוך לבנון, נוסח הדדי הרג של כזה בגיהינום אם היא השאלה אולם להסלמה.
 תתגבש לא והליכוד, המערך בין הבדל כל וטישטוש מוחלט פוליטי קיפאון

 קץ לשים לדרישה שתוביל חדשה, הכרה הישראלית בדעת־הקהל בהדרגה
תכלית. וללא סוף בלי בה להמשיך תחת למילחמה,

 את ייצג מי יבחרו שהישראלים תקדים:
הפלסטינים.

 סירבה נמיר אורה עסקנית־השלום
 מחוץ גם אש״ף נציגי שני עם להיפגש

הפ אי־הופעת את ״גינתה״ אך לכנס,
רופסורים.

 כמה הוזמנו הכבושים השטחים מן
 אבו־רחמה, ופאיז סיניורה הנא אישים.
 ערפאת יאסר על־ידי בשעתו שמונו

 אכן ירדנית־פלסטינית, למישלחת
 מפני לבוא, יכלו לא אחרים אולם באו.

הישר השילטונות על־ידי שנאסרו
לנסוע. עליהם נאסר או אליים,
 כדי טובה סיבה בוודאי היתה זאת

 אנשי־השלום אך הכנס. את לקיים שלא
התער על־ידי הופרעו לא הישראליים

ית שילטונות־הכיבוש. של זו גסה בות
טיבעי. כדבר להם נראתה שהיא כן

לח היה אפשר מילולי. להטוט
 כל גורשו שממנו כזה, שפורום שוב

 הישראליים הכוחות וגם אש״ף אנשי
 יוכל אש״ף, עם בהידברות הדוגלים

מוסכמות. החלטות בנקל לקבל
 אפשרי. אינו זה גם כי הסתבר אך

 תוכנית־ לקבלת התנגדו יוני־המערך
בהס שזכתה סיניורה, חנא של השלום

כללית. כמעט כמה
עקרונות: שיבעה כללה התוכנית

 משא־ומתן הדדית, הכרה הכיבוש, קץ
 בינלאומית, ועידה ואש״ף, ישראל בין

 בר- לשלום חתירה האלימות, הפסקת
 בשטחים ההתקוממות הפסקת קיימא,

הבינ הוועידה כינוס ביום הכבושים
לאומית.

 לאור ביותר, מתונה תוכנית זוהי
או הכבושים. בשטחים כיום המתרחש

 לה. גם הסכימו לא המערך יוגי לם
 מילולי: להטוט אבן אבא ביצע כדרכו,

 ״אומץ־ את בשפך־מילים שיבח הוא
 תמך לא אך — סיניורה של לבו״

בתוכניתו.
הח שום התקבלה לא הכנס בתום

 התוצאה תוכנית. שום אומצה ולא לטה
 מצבו של נוספת הפגנה היתה היחידה

 הממוסד מחנה־השלום של האומלל
 של מיפלגתם אחרי המזדנב בישראל,

פרס. ושימעון רבין יצחק
 היו ״האם המשתתפים: אחד סיכם
 עם לשוחח כרי לבריסל לנסוע צריכים
בוו בריסל אולם ואבו״רחמה?" סיניורה

 ומיזרח־ עזה מאשר יותר נעימה דאי
אלה. בימים ירושלים

בחירות
שיעור

ה קרטי בדמו
 מחנכים איך ■
 ושרכים לדמוקרטיה 1
 המאורעות בחירות? 1
 בית־הספד־ בחצר 1
התוצאות. את מסבירים |

 סיטרו׳ התיכון בית־הספר תלמידי
ב־ באזרחות. חשוב פרק למדו בחולון

)8 בענוש (הנושך




