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 אחיה מוסא, ירה. אלדובי רומם ביתא.

נהרג. מונירה, של
 מישפחת בבני הצעיר ),21( מוסא

 לאמנויות בקולג׳ סטודנט היה צאלח,
 היתה מונירה אל־נג׳ח. באוניברסיטת

 ורעות. דם של בקשר לאחיה קשורה
 ביחד ביניהם. מפרידה בלבד אחת שנה

 לבקרה מוסא הירבה כשנישאה, גדלו.
 לה עזר אף לפעמים החדש. בביתה
 שטוף־ אחיה של המראה בילדיה. לטפל

אותה. זיעזע הדם
 בה בערה שחמתה ״אומרים תייסיר:

 לא אני אבל פציעתי. בגלל גם
 סוערת, הפגנה אחרי בינואר, נפצעתי.

 עם ביחד נלקחתי, לכפר. הצבא נכנס
 המקומי. לבית־הספר תושבים, 14 עוד
 כמה וברגליים. בידיים אותנו היכו שם

שוחררתי. לאחר״מכן שעות
 בחור נפצע האירוע, ביום ״בביתא,

 סברו לכן אני. לא תייסיר. בשם אחר
ניקמת את גם נקמה שמונירה הכל

 בן־ של מותו על אבל בעת המוסלמים
 וניסתה אבן הרימה היא מישפחה).
 ניסו הכפר תושבי אלדובי. אל להתקרב

 היא אליו. להתקרב ממנה למנוע
 את וזרקה אותם, עקפה אותם, הקיפה
האבן."

 העבירות: פרטי כתב־האישום, מתוך
 בשעות ,1988 באפריל 6ה־ ״ביום

 בין אלימה תקרית במהלך הצהריים,
 לקבוצת כפר־ביתא מתושבי קבוצה

 ירתה אילון־מורה, תושבי מתנחלים
 תושב של בראשו גדולה אבן הנאשמת

 בכוונה אלדובי, רומם בשם אילון־מורה
 אלדובי על עטה הנאשמת בו. לפגוע

 בראשו האבן את הטיחה מאחור,
המקום. מן ונמלטה

 ארצה, אלדובי נפל מכך ״כתוצאה
 עליו, שעטו מקומיים, תושבים ומיספר

 אלדובי רומם ובאלות. באבנים בו היכו
 באופן ואחרים, הנאשמת על־ידי נפגע
לצמיתות." מוחי נזק לו ונגרם קשה,

מונירה, של ביתם פוצץ למחרת
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הקדוש

והדרקון
 את נישק הקדוש גזרג׳ 1
 יכול זה אם המיפדצת. 1
 הכל לקרות. היה 1
אפשרי. ן

 משייכת שהאגדה הקדוש, ג׳ורג׳
 את להרוג יצא בארץ, לוד לעיר אותו

 הרג אכן הוא האגדה, לפי הדרקון.
אותו.

אח התפתחו שהדברים יתכן האם
 התנשק הקדוש שג׳ורג' יתכן האם רת?
אותו? וחיבק הדרקון עם

 רגן, הנשיא הקדוש, לרונלר קרה כך
הסובייטי. הדרקון עם נפגש כאשר

 הקאר־ כל הרשע. אימפריית
 היתה רגן רונלד של הפוליטית יירה

הקומוניסטים. רדיפת על בנוייה
 מק־ ג׳ו הסנאטור של בימי־הזוהר

הצ רגן רכב הזכור־לשימצה, קארתי,
 איגוד מנהיג אז היה הוא הגל. על עיר

 זכו- לשלילת והטיף שחקני־הקולנוע,
קומו שחקן מכל היסודיות יות־האדם

 בוגד, הוא קומוניסט סיסמתו: ניסטי.
 להשמדת בינלאומי קשר של סוכן

זכויות. אין לבוגד ארצות־הברית.
 הימין כנציג רגן הגיע הלבן לבית
 ברית־ בשורתו: את השמיע אז הקיצוני.
 הרשע", ״אימפריית היא המועצות
אדמות. עלי הרע התגלמות
 האימפריה בבירת רגן ביקר השבוע

 החליף מנהיגה, עם התחבק המרושעת,
 ברחוב, לאזרחים נופף מחמאות, עימו
 רוסיות. ואימרות־שפר חיוכים שפע
 לארץ קם לא שמעולם נדמה היה

יותר. נאמן ידיד הסובייטים
בבית־המישפט מחמוד אמנח האם

רושפות ע•(״□

פציעתי.״
 קובע הצבא של הרישמי הדו״ח

 עדילי, צאלח תייסיר הפצוע, כי בטעות
מונירה. של בעלה הוא

 מה במדויק, בפרוטרוט, לשחזר קשה
״הת קרתה שבו ביום מונירה עשתה
 זאת שמכנים כפי ״הבעיה״, או אונה",
שונות. הגירסות הכפר. תושבי

 מוסא בשדה. הייתי ״אני תייסיר:
 אותו, לקח מתושבי־הכפר אחד נפצע.

 מת. בררו לבית־החולים. במכוניתו,
 הוחזר הוא מותו. נקבע בבית־החולים

אחיו. לבית והוכנס לכפר,
 לקבור הוחלט הביתה. רצתי ״אני

 יגיע. שהצבא לפני במהירות, אותו
אחיו. לבית סמוך גופתו את הטמנו

 לכפר אמה עם בבוקר נסעה ״מונירה
 טובה, לחברה מתנה קנתה שם אודלה.
 בפאתי חזרה. בצהריים תינוק. שילדה

 רצה היא נהרג. שאחיה שמעה הכפר
 לפני אותו לראות הספיקה הביתה.
 מרכז־הכפר, אל טיפסה ומיד שנקבר,

 בתושבי־ מוקפים המתנחלים עמדו שם
 עשתה לא אבנים. ירתה לא היא הכפר.

 האירועים בלחץ נעצרה. בערב דבר.
האבן.״ את שזרקה היא כי אמרה

 כפי מונירה, של עדותה מתוך
 בשעה האירוע, ביום לחוקריה שניתנה

 בתחילת היינו ״כאשר בלילה: 11.30
 לנו שסיפרו אנשים פגשנו הכפר,

 שני ופצעו לכפר באו שמתנהלים
 באתי מוסא. אחי וביניהם אנשים,
 אבן לקחתי המתנחלים. היו שבו למקום

 מתנחל מאחורי והלכתי מהריצפה
 במרחק נשק. היה ובידו מבוגר, שהיה

 האבן. את לראשו זרקתי וחצי מטר של
 מיד ירה והוא בראשו, פגעה האבן

מהמקום." ברחנו ואנחנו
 ילד חמייל, סובחי של עדותו מתוך

 מרכז אל באה ״היא ביתא: תושב ,14 בן
(כמינהג מפוייחות כשפניה הכפר

 העברתי חפצינו כל ״את ותייסיר.
 ״אלא תייסיר, אומר אבי,״ של לביתו

 הנמצא בית־אבי לעבר ביתנו שקריסת
 של ביתו את גם הרסה לביתנו, בשכנות

 בבית מתגורר תייסיר חנותו.״ ואת אבי
מונירה. של אחיה

 י כי כוויית ברדיו שמע האח, פלאח,
 הוא נעצרה. אחותו וכי נהרג מוסא אחיו
לביתא. הביתה, לחזור מיהר

 הרביעי הדיון נערך הראשון ביום
 של בעניינה בשכם בבית־המישפט

 מוכר של ידיו חם. דאוד. צאלח *מונירה
 מלאות הממותקים והמיצים התפוחים

 הערב, עד מהבוקר יום, בכל פרנסה.
 המאוחרות, הלילה שעות עד לעיתים
 בני־ בית־המשפט. אל עצירים מובאים

 העצים בצל יושבים מישפחותיהם
 בין נודדים בית־המישפט, בפתח

הצל. בעיקבות הספסלים,
 אמנה האם, חיכו שעות שבע במשך

 של בעניינה לדיון והבעל, האח מחמוד,
 חזקות, האם של עיניה מונירה.

 את מעטרת כתובת־קעקע רושפות,
חרוזי־תפילה. מגלגל תייסיר סנטרה.
 יתחיל מתי ידעו לא בבוקר. באו
 אל מונירה כשהובאה לבסוף, הדיון.

 בשימלת־טאפטה לבושה האולם,
 לבנה, במיטפחת עטוייה שחורה,
 בידיהם לה מנפנפים הם רקומה,
מחייכת. אינה מונירה לשלום.

 השופט קורא שעתיים של באיחור
 תקיף. בקול במהירות. החלטתו. את

 עזבו הנשפטים שאר ריק. הקטן האולם
 רק נוכחים לכן. קודם בית־המישפט את

 בני־מישפחה, שלושה עיתונאים, קומץ
 הצלב של נציגות ושתי חיילים כמה

האדום.
 אומר בחומרתה, מופלגת העבירה

 תישאר מונירה כי ומודיע השופט,
 המישפט ההליכים. תום עד במעצר

שבועיים. בעור יפתח

 של פגישתו מיפלצת. עוד לא
 תניב, לא גורבאצ׳וב ומיכאיל רגן

 מופלגות. מעשיות תוצאות כנראה,
״סימלי". ערך רק לו שיש אמרו הכל

 סימלי ערך עמים, בין ביחסים אולם
 מעשיים. מהסכמים חשוב להיות יכול

 השפעה למיפגש יש סימלית כמחווה
ביותר. חשובה

 וברית־ ארצות־הברית בין ההתחרות
 מוצקים. מאינטרסים נובעת המועצות

 על ביניהן מתחרות המעצמות שתי
 עסוקות הן בעולם. אתר בכל השפעה

 מקומות, בכמה מקומיות במילחמות
בעולם. ארץ בכל בזו זו נאבקות והן

 בין מאבק בין גדול הבדל יש אולם
 על־ידי המודרכות מעצמות, שתי

 מילחמת־קודש, ובין שיקולי־היגיון,
 בלתי־ כמיפלצת האוייב נראה שבה

 תת־אנושי, או על־טיבעי יצור אנושית,
להשמידו. שיש

 בשמונה רגן שעבר התהליך זהו
 לא הסובייטי האדיב כהונתו. שנות
 אך ומתחרה, יריב מלהיות בעיניו חדל
 התגלמות מיפלצת, מלהיות חדל הוא

 המילחמה ממישור הורד הסיכסוך רשע.
 התחרות של למישור וברוחות בשדים

,אנושית.
 לו עזר לבדו. זו דרך עבר לא רגן

 לשנות כדי הכל את שעשה גורבאצ׳וב,
 בעולם ברית־המועצות תדמית את

רגן. של גישתו שינוי על ולהקל

לקח יש בכך מרצחים. אירטן
 לישראלים ובייחוד האנושות, לכל

ולפלסטינים.
 כל מזמן נדחקו זה בסיכסוך גם

 הצדדים ושני הצידה, שיקולי־ההיגיון
 לשדים כמיפלצות, זה את זה רואים

 הוא אש״ף הישראלים, בעיני וברוחות.
 הפלסטינים ובעיני מרצחים", ״אירגון
הרשע". ״ממלכת היא ישראל
 ג׳ורג' של השיריון את רגן נטש אם

בכיכר חייכן לאורח והפך הקרוש
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 אחד לכל לקרות הדבר יכול האדומה,
 שרון לאריאל שמיר, ליצחק גם —

 לרגן עזר גורבאצ׳וב ואס רבין. וליצחק
 לעזור יכול ערפאת יאסר להשתנות,

לישראלים. כך
 הכל מיפגש־מוסקווה: של הלקח זהו

אפשרי.

מדיניות
מס

פת■■□ש
 ישראל ..ביטחון

 שד העצמית וההגדרה
 שני ה□ הפלסטינים

 אותו של הצדדים
מטבע״

 הלבן הבית כאשר זאת, עושים כולם
לנשי אמריקאי מועמד כל להם. קורץ
 היהודי, הציבור אל לרגל עולה אות

 הבטחות לה ומבטיח לישראל מתחנף
מופלגות.

הו המועמד כאשר אחרי־הבחירות,
 קובעים אי נשכחות. ההבטחת נשיא, פך

 והוא האמריקאיים, האינטרסים לגביו
על־פיהם. פועל

 זה עכשיו ישראל. את לשבח
דוקאקיס. למייקל קורה

למהג בן האמריקאי, הפוליטיקאי
 יהודיה, אשה של ובעלה מיוון רים

 כבר הלבן. הבית אל עינו את נושא
הדמוק המיפלגה מועמד שיהיה מובטח
 לפי — לו מנבאים הסקרים רטית.
 הרפו־ מתחרהו על גדול יתרון — שעה

בוש. ג׳ורג' בליקאי,
עמ לגבי דוקאקיס התראיין השבוע

 כדי מגדרו יצא הוא ישראל. כלפי דתו
ירו כי סבורה ישראל אם אותה. לשבח
 להכיר יש אז אמר, בירתה, היא שלים

הא השגרירות את אליה ולהעביר בכך
 ישראל האינתיפאדה? דיכוי מריקאית.
 זכויות־האדם. על לשמור משתדלת

 בחשבון. באה לא פלסטינית? מדינה
 התנאים את שימלא אחרי רק אש״ף?

 קיסינג׳ר. הנרי על־ידי לו שהועמדו
 במיש־ רק פלסטינים? עם משא־ומתן

וכו׳. ירדנית. לחת
 בשעתו ניבא הלשון באותה בערך

 לא לשילטון, כשהגיע קרטר. ג׳ימי
אמ נשיא שום ההבטחות. את מילא
 שגרירותו את להעביר יכול אינו ריקאי

 מילחמה הכרזת יהווה זה כי לירושלים,
 ועל בעולם מוסלמים מיליארד על

במע חשוב תפקיד הממלאות מדינות
האמריקאי. העולמי רך

אלא המטבע״. צדדי ״שני
 קיים היה שלא גורם, נוסף שבינתיים

ג׳קסון. ג׳סי שמו קארטר. בימי
 ג׳קסון צבר האחרונים בשבועות

 הפסיד הוא אמנם, מדהימים. הישגים
 המוקדמות, מערכות־הבחירות בכל
וושי בעיר מאשר חוץ דוקאקיס, מול

במ חשוב: היה ההפסד טיב אך נגטון.
 שליש כדי עד ג׳קסון השיג רבות דינות

 שהונף הדגל הלבנים. הבוחרים מקולות
מת — בסמים המילחמה — על־ידו

 הנושא והוא המערכה, כל על עתה נופף
בוויכוח. 1 מס׳

 לוועי־ הדמוקרטים יתכנסו כאשר
 יהיה המועמד, לבחירת הארצית דתם
 בחשיבותו. השני האיש ג׳קסון שם

 המועמד להיות ברצונו שאין נראה
 ירצה הוא אבל סגן־הנשיא. לכהונת

 וגם מצע־המיפלגה, חיבור על להשפיע
הב בממשלה אנשי־מפתח כמה למנות

 השאר: בין דמוקרטית. תהיה אם אה,
הבא. שר־החוץ את למנות ירצה הוא

״פרג איש שהוא לדוקאקיס, בניגוד
 קו מיצג ג׳קסון וחסר־רעיונות, מטי"

בבירור: אותו ניסח השבוע עקרוני.
לעיק מס־שפתיים משלמים ״רבים

ליי מסרבים אך העצמית, ההגדרה רון
בהג הדוגלים יש בעיקביות. אותו שם

לפלסטי מאשר חוץ לכל, עצמית דרה
 בעל־ עם עימות להם שיש מפני נים,

 במיזרח־ שלנו ביותר הקרוב הברית
התיכון.

ה ההגדרה מעיקרון ״ההתעלמות
 במיזרח־ המצב. את מחמירה רק עצמית
ה וההגדרה ישראל ביטחון התיכון,
 הצדדים שני הם לפלסטינים עצמית

המטבע. אותו של
 אין אשר את למענם לעשות ״עלינו

 לשבור זה: למען זה לעשות יכולים הם
לבי ערבות לספק האלימות, מעגל את

 אדמה הדדית, הכרה תמורת הדדי טחון
שלום.״ תמוךת

עק לכלול ינסה ג׳קסון לריב. לא
 ספק אין המיפלגה. במצע אלה רונות

 לוודאי קרוב חלקית. לפחות שיצליח
 הבית מדיניות את ינחו אלה שעקרונות

 בו יישבו אם הבחירות, אחרי הלבן
הדמוקרטים.
ג׳קסון. עם לריב יכול אינו דוקאקיס

 שחורים מיליוני משכנע היה כזה ריב
 היה והדבר בבחירות, להשתתף שלא
 ג׳קסון גם דוקאקיס. לתבוסת מביא
 כדי דוקאקיס, עם בריב מעוניין אינו
 הוא מיפלגתו. בכישלון ייאשם שלא
 של המירוץ אל עיניו את נושא כבר

1992.
 ג׳קסון של דבריו יותר: חשוב ואולי
 בדעת־ והולך גובר קונסנזוס מבטאים

 אחרי שיקבע וזה האמריקאית. הקהל
הבאות. הבחירות
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