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 של 41 ה־ השנה של הראשון השבוע
למדי. עגום היה המדינה

ההתקו נמשכה הכבושים בשטחים
 המרגיעות, ההודעות למרות ממות.

 שהאינתיפאדה ימים כמה כל האומרות
שהאוכלו ״נרגע", שהמצב ״שוככת״,

 על הסימנים מעידים ״מתעייפת״, סייה
ההיפך.

מח כוחותיו את לערוך נאלץ צה״ל
מילו של מאסיבי לגיוס ולעבור רש

 במשק. ביותר חמורה פגיעה תוך אים,
 כדי לכפרים לפרוץ נאלצים החיילים
 על דגלים״. ולהוריד מעצרים ״לערוך
 מאבק־ נערך וסגירתן החנויות פתיחת

 את למרר היא החדשה השיטה איתנים.
 אך ושעל. צעד כל על התושבים חייי
עוזר. אינו זה גם

 פועלת וברצועה בגדה כי ברור
 ורק במחתרת, מקומית ממשלה עכשיו

 מקיים גס בכוח ביותר המוחץ השימוש
להלכה. הישראלי השילטון את שם

 עול הדבר מטיל ההכחשות, למרות
 מערכת־הביטחון המשק. על והולך כבד

החקל התיירים, נוסף. לתקציב זקוקה
קשה. נפגעו והבנייה אות

 והוא בעולם, זינקה אש״ף יוקרת
הערבי. בעולם מרכזי מקום ותופס חוזר

 לעומת שולץ, ג׳ורג׳ של יוזמתו
סופית. התפגרה זאת,

 המתרחש על השמועות ובעיקר:
 בארץ, מתהלכות הכבושים בשטחים
 המסוגלת חופשית עיתונות בהיעדר

 את מדכאות הן גם האמת. את לדווח
הרוחות.

 יש הזה במצב אסם. ולדהיים:
המציאות. מן לברוח טיבעית נטייה
שונות. צורות לכך יש

 הכלל־ ההתעניינות היתה מהן אחת
 שהתרחש באנאלי, באירוע לאומית
 יזמן האירוויזיון(ראה אירלנד: בבירת
 הלאומית, הנבחרת ניצחה אילו אישי).

 מפצה הדבר היה ארזי, ירדנה בראשות
 המוראל את מרים אזרחי־ישראל, את

 ניצחון כמו האינתיפאדה, את ומשכיח
בינלאומית. בתחרות־ספורט

 גם לקרות. היה יכול לא זה אולם
ליש עוזר היה לא ביותר הגאוני השיר
 הבאות הידיעות פני מול :1988ב־ ראל

ובר בגדה ישראל מעשי על יום־יום
המ ברוב היה ניתן לא פשוט צועה,
יש שיר למען התלהבות לגייס דינות
ראלי.

זכ לא ולדהיים קורט של אוסטריה
 הפגנה היתה זאת אחת. בנקודה אף תה

מובהקת. פוליטית
 כה הפגנה נערכה לא ישראל כלפי
 לא אחת מדינה אף כמעט אך קיצונית,

 כמה אלא לישראל לתת מוכנה היתה
נקודות־נימוס.

 הספורט ואל הפיזמונים אל הבריחה
 ישראל של מסימני־ההיכר אחד היא

 מבעייה לברוח אי־אפשר אך זו. בשעה
 התובעת — תרתי־משמע — בוערת

פיתרון.

הגבול
תח עוויה זי

 את מעדיפים החיילים
 על בצפון הסכנה
 במירחמה העיסוק

ער■1ברצ1 בגדה העסרה
ישו כמעט זאת היתה צה״ל בשביל

עה.

 עליו המוטל בתפקיד מואס הצבא
 על בלילות להקיש הכבושים. בשטחים

ניד לכפרים לפרוץ בתים, של דלתות
 באש לפתוח דגלים״, ״להוריד כדי חים
 המתגאה צבא שום — ונשים ילדים על

להתג יכול אינו וביכולתו במסורתו
כאלה. במעשים אות

 בגבול המצב מתלהט כאשר לכן,
 לשמוע היה וניתן כמעט הצפוני,
 קצינים מפי הקלה של אנחה בצה״ל

 אמיתי, קרבי תפקיד זהו וחיילים.
 הוא והוכשר. צה״ל אומן שלמענו

 הוא אמיתיות. חייליות תכונות מחייב
 יכולתן את להוכיח ליחידות מאפשר

 לוחמי־גרילה, הם האויבים כי אף —
סדיר. מודרני צבא של כוחות ולא

 על החיילים השבוע עמדו כאשר
מע על בגאווה וסיפרו הצפון גבול

 שימחתם את לחוש היה אפשר שיהם,
 או בדהיישה נמצאים שאינם כך על

מזו במילחמה שם ועוסקים בג׳באליה,
המת.

 נפתחה מדוע משהו״. ״לעשות
הצפון? בגבול המיתקפה
סיבות: מכמה נובע הדבר

 הכבושים בשטחים ההתקוממות •
מח של הרגשת־האשמה את מגבירה

המ בפזורה, החי הפלסטיני העם צית
לע יכול ואינו מרחוק במאורעות ביט
״להש כדי משהו״ ״לעשות הצורך זור.

 יוצר לאחינו,״ ולעזור במאבק תתף
 לפתוח האירגונים מנהיגי על לחץ

שניה״. ״חזית
 על גם לחץ יוצרים המאורעות •

 השכנות, בארצות הערביים המישטרים
 המתיימרת סוריה, על וראשונה ובראש
 ״האו־ נגד הערבי המאבק בראש לעקוד

 "1 מס׳ כ״מדינת־העימות הציוני״. ייב
 לפחות משהו, לעשות סוריה חייבת

בעקיפין.
 וזיר חליל(״אבו־ג׳יהאד״) הריגת •
 שני בין המחודשת להתקרבות גרמה

 ערפאת יאסר המסורתיים, האויבים
 פוליטית מציאות גם אל־אסד. וחאפט׳
 לשנות אסר על לחץ יוצרת זו חדשה

 פעולת־ ולאפשר כה עד שנקט הקו את
לשליטתו. הנתון השטח מן גרילה

 בגבול המצב שונה קודר. אופק
מוח באופן השקט נשמר שם הירדני,

 לחץ שאין הדבר פירוש אין אך לט.
חוסיין. המלך על חמור

 את לאפשר חוסיין של סירובו
 על מעידה בעמאן אבו־ג׳יהאד קבורת
 כדאי וחשש. חולשה של עמוקה תחושה

 זה נערץ פלסטיני שמנהיג לחוסיין היה
 יריבתו, באדמת ולא באדמתו, ייקבר
 להרשות היה יכול לא הוא אך סוריה.

לעצמו. זאת
 ובע־ מחנות־פליטים, מוקפת עמאן

 ספק אין פלסטיני. רוב יש עצמה מאן
הכ השטחים מן המגיעות הידיעות כי

 עמוקים רגשות שם מעוררות בושים
 גאווה שינאה, התמרמרות, — ביותר
הפלסטינית. הזהות של מחדש וגילוי
 כנר המלך המישטר. את מסכן זה כל
והסתלק הראשונה, המסקנה את הסיק

 את לייצג יומרה מכל ורישמית סופית
 אך אש״ף. במקום ולדבר הפלסטינים

ימים. לאורך בכך, גם די אם ספק
 אין אמנם הלחץ. גובר במצריים גם

לג העלול גדול, פלסטיני יישוב שם
 חשובה, אופוזיציה יש אך לתסיסה, רום

לסולי המטיפה ושמאלית, מוסלמית
הפלסטינים. עם דריות

 האופק. מתקרר לישראל, מסביב
 הבעייה לגבי מדינית תזוזה בהיעדר

יותר. עוד יתקרר הוא הפלסטינית,

מיברגות
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 60־1 ערבים 260 ן
 כדי התכגס! יהודים 1
 שד נזיסמן־ לנסח 1
 השנוייה הרשימה 1
 בסחרזקח ביותר 1
במרינה. |

בעלי־ פלסטיניים פרופסורים שני
 ואד- אבו־לוע׳וד איברהם עולמי, שם

 300ל־ ברכותיהם שלחו סעיד, ווארד
הרשימה של הראשונה הוועידה צירי

 בסוף שהתכנסו לשלום, המתקדמת
 מחיאות־הכפיים, רעם בנצרת. השבוע
 בערב־הפ־ הברכות קריאת את שליווה
 260 נימוס: של עניין היה לא תיחה,
 נתנו יהודיים צירים 60ו־ ערביים צירים
 של התמיכה למשמע לשימחתם ביטוי

 המעמד בעלי הפלסטיניים האישים
 מדינה של כינונה על המבוסס בשלום

מדינת־ישראל. לצד פלסטינית
 המועצה חברי וסעיד, אבו־לוע׳וד

 בכירים ומרצים הפלסטינית הלאומית
 בארצות־הב• יוקרתיות באוניברסיטות

 שר־החוץ עם מכבר לא נועדו רית,
שעו לשיחה שולץ, ג׳ורג׳ האמריקאי

ראש־ של בלישכתו ודאגה זעם ררה

 זו בשיחה ראה שמיר יצחק הממשלה.
 האמריקאית ההתנגדות בחומת סדק

המדיני. בתהליך אש״ף של לשיתופו
 אחר: מברך קצר התשואות מירב את
 אבו־מאזן, בכינוי הידוע עבאס, מחמוד

 אש״ף. של בוועד־הפועל בכיר חבר
 וש־ ,מתונים ששוגרה ארוכה באיגרת
 אבו־ קרא צרפת, דרך לישראל הועברה

היש הדמוקרטיים הכוחות ״לכל מאזן
הפ במאבק לתמוך והיהודים״ ראליים
 של ובכינונה הכיבוש, נגד לסטיני
 איחל הוא עצמאית. פלסטינית מדינה

 ובמאמציהם בוועידתם הצלחה לצירים
 הערבי־ הפעולה שיתוף של ״לקידומו

השלום.״ למען יהודי
בוו כנהוג הוזמן, לא המדינה נשיא

 בערב־ נוכח להיות מיפלגתיות, עידות
קוד ״נשיאים הרשימה: דובר הפתיחה.

 תפקיד את לשחק לפחות, ניסו, מים
 ואילו המדינה, אזרחי כל של הנשיא

 היה לא מנסה. לא אפילו הרצוג חיים
 כה איומים לשון שנקט לפניו, נשיא
ביש הערביים האזרחים כלפי בוטה
 שעושה כפי אויבים, היו כאילו ראל,

 יום־השלום, של השביתה אחרי הרצוג.
 הטרא־ בחירוש עליהם איים לדוגמה,

טרנס אחרות: במילים .1948 של גדיה
פר...״

להז מארגני־הוועידה טרחו כנהוג,
 שיפוטו שבתחום ראש־העירייה את מין

זאייד. תופיק ח״כ הוועידה: התקיימה

הקו מיפלגתו לקו נאמן בהיותו אך
 מילחמת־חורמה לנהל — מוניסטית
 — המתקדמת הרשימה נגד טוטאלית

 הופיע; ולא ההזמנה מן זאייד התעלם
 נהגו כמוהו בירכת־נימוס. שיגר לא גם
 ממחנה־ היחידי הח״כ ור״ץ. מפ״ם גם

 איש היה החרם את ששבר השלום
ותר. מוחמר מפ״ם,

 נימר איברהים שפרעם, עיריית ראש
 ראשי ועד כיו״ר גם המכהן חוסיין,

שז הערביות(גוף המקומיות המועצות
 הערבים של ״הפרלמנט בכינוי כה

 הוא לעמדתו: נאמן היה בישראל״),
 וקרא הצירים את בירך להזמנה, נענה
כוחות־השלום, כל לאיחוד הבימה מעל

וערבים. יחודים
 בתשואות־הסכמה. התקבלו דבריו

 חד־מש־ החלטה הצירים קיבא למחרת
הפר למיפלגות קראו זו, ברוח מעית

 לעשות ולתנועות־המחאה למנטריות
הסי רחבה. חזית־שלום ולהקים אחת יד

אפסי. לעכשיו, נכון כוי,
 נהגה שנתיים לפני פצצת־־זמן.

 והגישה שד שכפאה כמי הקואליציה
 נגד פושרת הצעת־חוק הכנסת למליאת

 גזע־ למעשה המתירה גזענית, הסתה
 לא־ בהזדמנות הילכתי. נות־במסווה

 והמערך הליכוד ראשי הציעו זו חגיגית
 רשימת־מועמדים הפוסל נוסף, סעיף

 במדינת־ישראל מכירה שאינה לכנסת
 היתה הכוונה היהודי". העם כ״מדינת

באמ להכחישה: ניסה לא ואיש ברורה,
לפ יהיה אפשר הראשון הסעיף צעות

הס ובאמצעות ״כך״, רשימת את סול
 המתקדמת הרשימה את — השני עיף

לשלום.
הי העם כ״מדינת המדינה הגדרת

 האזרחים מן ביודעין מתעלמת הודי״
אי שישראל על־כך ורומזת הערביים,

 ההנחה אזרחיה. לכל השייכת מדינה נה
 שייקשה היתה החוק יוזמי של הזדונית

 את למלא המתקדמת הרשימה על
לפ הדרך תיסלל ובכך החוק, דרישת
סילתה.

 לפיצצת־ ערים היו צירי־הוועידה
 במיסמך מיפתנם. על שהונחה הזמן

 (ציר אחד פה כמעט על־ידם שאושר
 חד־ נקבע המיסמך) נגד הצביע אחד

 נחלת היא ״מדינודישראל כי משמעית
 נשים וערבים, יהודים — אזרחיה כל

 חילוניים ומערביים, מזרחייים וגברים,
 הצירים הכירו זאת עם יחד ודתיים״.״

הכי יהודית״. ״מדינה היא ישראל כי
צד?

 קמה ״מדינת־ישראל המיסמך: קובע
 ,1947מ־ עצרת־האו״ם החלטת מכוח

המנ ארץ־ישראל/פלסטין כי שקבעה
 יהודית׳ ,מדינה בין תחולק דטורית
 היהודית המדינה ערבית׳..." המדינה

 המדינה מדינת־ישראל. ווליא — קמה
לה הדין ומן קמה, לא עדיין הערבית

הפלסטינית. המדינה היא — קימה
 המדינה ״על במיסמך: נאמר ועוד
 סוציאלי, וצדק גמור שיוויון להבטיח
 ללא — אזרחיה לכל ולמעשה, להלכה

והש עדה מין, גזע, דת, לאום, הבדל
 עם בסתירה עומדת זו קביעה אין קפה.
 יהודית׳ ,מדינה מדינת־ישראל היות

 החלטת־ של המנחים העקרונות על־פי
ו,מדי מגילת־העצמאות, ושל החלוקה

 הקשר קיום של במובן היהודי׳ העם נת
ביש היהודים של והרוחני ההיסטורי

העולם.״ ברחבי היהודי העם עם ראל
 של במיגרשם עתה הונח הכדור

וכ לשלום, המתקדמת הרשימה אוייבי
 מהם מישהו יחפץ אם רבים. יש אלה

בבחי הרשימה של לפסילתה להביא
 להוכיח עליו יהיה 12ה־ לכנסת רות

 היהודים בין והרוחני ההיסטורי שהקשר
 העולם ברחבי אחיהם לבין בישראל

 המקובל הדמוקרטי לכלל בניגוד עומד
 דמוקרטית מדינה שלפיו העולם, בכל
 הבדל בלי אזרחיה, כל מדינת היא

וגזע. לשון דת, לאום,
 עוסד: ארען. יעקב סיס׳/. •ושב *
 אבראליעסל. ריאת •ושבים: פלד. מחי

העב: ח״ס יעים. באבר

המתקדמת* הרשימה ועידת של שולחן־הנשיאות
המדינה? שייכת למי

ה העולם8 2644 הז


