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•  אופיר שייקה של המבריקים תרגיליו ין ך
 בכל אותי שהפליא אחד היה הבלתי־נשכח •2

בפנ סטנדרטי תרגיל שהיה למרות מחדש, פעם
טומימה.

 הבימה, על הולך שייקה נראה שלו בהופעות
 של בריצה פרץ לפעמים המקום. מן לזוז מבלי
 שייקה כי להישבע יכול היה באולם והיושב אצן,

 במילימטר אף התקדם לא הוא אך כוחו. בכל רץ
אחד.

דו שמיר יצחק של תובנית־השלום
זה. מבריק לתרגיל מה

שייקה. של היחידי התלמיד אינו מיר **ץ
פרס. שימעון לו קדם

ל״תה־ השלום״. זה.תהליך לתרגיל קרא פרס
 נועד לא הוא לשלום. קשר כל אץ ליך־השלום״ —

מקום. לשום להגיע
העולם, את העסיק ״תהליך־השלום״

 הבימה את מילא דיפלומטים, הפגיש
 ״השלום בשם הבל קדחתנית. בפעילות

המייוחל״.
 שבו המקום באותו כולם עמדו התהליך בסוף

 של נמרצת פעילות של שנתיים בתחילתו. עמדו
 פרס של שנתיים ועוד כראש־הממשלה, פרס

 במקש בדיוק־בדיוק הכל את השאירו כשר־החוץ,
כן. לפני שהיו

 היה עצמו הגדול שייקה תרגיל! איזה
מקנא.

 .יוזמת״השלש תור והגיע שמיר, בא עכשיו
 ממש אלא יוזמת־שלום, סתם ולא הישראלית".

חד שלום" המון.רעיונות עם שלש", .תוכנית
לגמרי. שים

ו באולם, פעור־פה לשבת העולם אמור שוב
הכ — הבימה על הקדחתנית לפעילות לצפות

כינוסים, קבלות־פנים, פגישות, הצהרות, רזות,
ועירות.
בכלל. לזוז מבלי זה וכל

הליכוד רק פרס! איפה שייקה! איפה
■ ■ ■ יכול:
והפירסומים, ההדלפות את נכונה הבנתי ם

נתניהו, בני ושל ארנס משה של ההכרזות
 את תכלול שמיר של הגדולה תוכנית־השלוט הרי

הבאים: היסודות
ה מי טונו או  במשך קמפ-דייוויד, בנוסח •

האינתיפאדה. הפסקת אחרי שנים, שלוש
ביהודה, ערבית למינוי'מנהיגות בחירות •

לאש״ף. תשתייך שלא בתנאי וחבל־עזה, שומרון
במה עוד ״השטחים״, עתיר על משא־ומתן •

אש״ף. עם לא אבל האוטונומיה, קיום לך
 ושתי האו״ם של כלשהי סימלית נוכחות •

הישיר המשא־ומתן בראשית הגדולות המעצמות ,^ד
 שאינם פלסטינים השכנות. והמדינות ישראל בין

הירדנית. למישלחת להשתייך יוכלו אנשי־אש״ף
הלי גם זז סוף־סוף משתאה. העולם

משמעותי! באופן התקדם שמיר כוד!
 את לברך מיהר הרגילה, ברישעותו אש״ף,

 הנבוך הליכוד את והכריח זו, תזוזה על הליצוד
וכל. מכל זו ברכה לדחות

 התרגיל על מרחפת שייקה של ורוחו
כולו.

■ ■ ■
 לפני שנים כמה פולין את עזב שמיר צחק ^

השניה. מילחמת־העולם
 חיל־הפרשים הסתער זו מילחמה פרצה כאשר

בחוסר־אבי־ אלה, הגרמנים. הטנקים על הפולני
 גם הסוסים ואת הפרשים את קצרו גמורה, רות ^

יחד.
אנאכרוניזם, של קלאסית דוגמה זאת היתה

 דבקות תוך המציאות, מן הירואית התעלמות של
בעבר. רומאנטית

 מייוחדת רומאנטיקה המייחסים יש
 הוא שמיר יצחק כן, אם הפולני. לאופי זו

עלי־אדמות. האחרון הפולני
 לארץ־ישראל מתאימה הזאת תוכנית־השלום

 התאימו הפולני הצבא שפרשי כשם 1989 של
.1939 של לשדה־הקרב

שייקה ל
 לצייד היה אפשר ההגיון אותו פי על

 בסוסים, צה״ל של גייסות־השיריון את
ב ניכר קיצוץ תון* ובחניתות, בחרבות
תקציב.

 אוטונומיה הראשון: היסוד את נבדוק בה ך■*
האינתיפאדה. הפסקת אחרי 1 1

 המרכזית התופעה היא האינתיפאדה
 תוך זה. ברגע הפלסטינית החווייה של

 הארץ, פני את שינתה דדא אחת שנה
כולו. והעולם המרחב

 חסר־ הפלסטיני העם היה האינתיפאדה ערב
 של עדר בו ראתה ישראל ומושפל. מוכה אונים,

 הערבי המרחב מקיומו. התעלם העולם עבדים.
המ למענו. אצבע נקף ולא מס־שפתיים לו שילם

והת ערפאת יאסר את פומבית העליב חוסיין לך
 והכל נידחת, בפינה ישב אש״ף הגדה. כשליט נהג

פלאים. ירדה שקרנו חשבו

מב האינתיפאדה, את להפסיק שיסכים
גדול. מדיני מחיר לגבות לי

 ההתקוממות את יפסיקו שהפלסטינים הרעיון
 שלהם ענייני־הביוב את לנהל הזכות תמורת

מגוחך. הוא לתושבים") (״אוטונומיה
לפ האוטונומיה את דחו הפלסטינים

 בשפל-המדרגה. היו כאשר שנים, 10 ני
 עכשיו, אותה יקבלו שהם יאמץ פתי רק

הממ ההתקוממות, של 14ה־ בחודש
לחודש. מחודש להתרחב שיכה

 ביותר החשוב ההישג הפלסטינים, עיני ך*
 של וביצורו עלייתו הוא האינתיפאדה של

אש״ף.
 אחר עם מכל שונים הפלסטינים אין זו מבחינה

 והגיעה לחרותה, לוחמת אומה כאשר דומה. במצב
 הוא מנהיגותה מעמד בדרך״, ״מדינה של לשלב
כגורם הן הלאומי, למאבק כסמל הן חיוני. עניין

לשלום המירוץ

 תמונה השתנתה חודשים 13 במשך
האינתי בגלל — הקצה אל הקצה מן זו

האינתיפאדה. בגלל ק ר ו פאדה,
 חדור רגליו, על זקוף עומד הפלסטיני העם

 מול ריקות, בידיים לברו, עמד הוא עצמית.״ גאווה
 כמעט בחל שלא בעולם, ביותר היעיל הצבא
 מדי עתה הנהרגים וילדותיו, ילדיו אמצעי. בשום

 הלאומי, הרצון את מחשלים ,15 ובני 9 בני יום,
כדאי. נראה קורבן שכל עד

 מרכז את כיום מהווה והוא מפינתו, פרץ אש״ף
 וסופית רישמית נטש חוסיין המלך הערבי. העולם

 ערפאת. לפני מתרפס ונראה המערבית, הגדה את
ול ביניהם לתווך מערפאת מבקשים ערב מנהיגי

ביני מתחרים גדולי־העולם סיכסוכיהם. את יישב
 ארצות־הברית שלו. רישמי בביקור לזכות כדי הם

פלסטי מדינה על הכריז אש״ף ב״דו־שיח". פתחה
 רוב מצד אחרת, או זו בצורה בהכרה, שזכתה נית,

פלסטינית. ממשלה לקום עומדת מדינות־העולם.
 נגד הפעולות של החמרה שכל לגמרי ברור

ח תביא האינתיפאדה ר כ ה  כל דווקא. לחיזוקה ב
 בית, של הרס כל הריגה, כל מתנחלים, של פעולה

ההתקוממות. לחיזוק יביא
לאומ התקוממויות של טיבען זהו

תמיד. יות.
שה השבוע קבע כאשר הרמטכ״ל, בכך הכיר

 שאי־אפשר לאומית, התקוממות היא אינתיפאדה
 פיתרון דרוש צבאי. אמצעי בשום עליה לגבור
 כל של והאחידה המגובשת דעתם זוהי מדיני.
בנו המטפלים — ושרותי־הביטחון, צה״ל צמרת

בפועל. זה שא
והמסקנה:

בדי מטורח להיות פלסטיני אדם צייד

 מישמעת כמטיל הן העם, פלגי כל את המלכד
הפוליטי. המאבק כמנהל הן פנימית,

 ובהבטחת לאומית״ ב״מרות הצורך
 הלאומיים״ ״המוסדות של הבילעדיות

 לפני היהודי היישוב בעיני חשוב היה
 את מסר שהוא כך, כדי עד קום־המדינה,
 הבריטית הבולשת לידי ״הפורשים״

הסיזון. בימי
 הוא כן ועל היטב, זאת מבין הפלסטיני העם
 רסיסי- כמה מלבד אש״ף, סביב כולו מתלכד
זרים. וסוכנים פורשים

״אוטונו להקים שאפשר האמונה
מנ ולבחור אש״ף, לרצץ בניגוד מיה״

 האיר־ להוראות בניגוד מקומית היגות
חלום־באספמיה. אלא אינה גץ,

 יסכים אש״ף כן אם אלא אוטונומיה, תהיה לא
 להן יתן אש״ף כן אם אלא בחירות, יהיו לא לכך.

שיה אנשי־אש״ף, ייבחרו זה במיקרה בירכתו. את
האירגון. של בשרשרת־התיפקוד חוליה וו

ך, רוצה מישהו אם  יצטרך הוא בכ
 מוכנים ואם אש״ף. עם כל קודם להידבר
 בתרגיל הטעם מה אש״ח, עם להידבר

כולו?

 אש״ף זה. למצב הסבר יש ארנס משה ף■
 ומתונים טובים פלסטינים יש טרור. מטיל /

 בלי ישראל עם משא־ומתן לנהל המוכנים בשפע,
 הטרור מפני פוחדים הם אבל אש״ף, ונגד אש״ף

האש״פי.
 צריכים ושרותי־הביטחון צה״ל פשוט: זה אז

יסתדר. והכל אש״ף, של הטרור את לשבור

האמנם?
לאו בהתקוממות מעולם השתתף לא ארנם

זה. מה יודע אינו כן ועל מית,
 קבוצות יש לאומית, התקוממות בכל

 עם עסקים לעשות המנסים ויחידים
 אוזרת. בצורה לבגוד או הזר השילטץ

 יוצאת־ בלי לאומית, התקוממות בכל
 יחידים נגד טרור הרוב מפעיל מן-הכלל,
כאלה. וקבוצות

 זה בוויאט״נאם. קרה זה באלג׳יריה. קרה זה
 בארץ־ישר־ קרה זה אתרים. מקומות בעשרות קרה
אל.

 ״משתפי־ האירגון הרג באצ״ל, חבר כשהייתי
 הוציאו אירגוני־המחתרת שלושת כל פעולה״.

 קשור עצמו שמיר יצחק ומלשינים. בוגדים להורג
 סיכנו, שמעשיו מחבריו, אחד של להורג בהוצאתו

המחתרת. את לדעתו,
 שולית. תופעה תמיד הוא זה פנימי טרור אולם

 הגדול הרוב מאחוריו עומד כאשר רק מצליח הוא
הציבור. של

שאלמ באמת מאמץ ארנם משה אם
 ״משתפי־־פעולה״ כמה של הריגתם לא
בהמוני באים פלסטיניים מנהיגים היו
 הישראלי הצבאי המושל את לנשק הם
הירח. על חי הוא הרי —

 הטיעונים אחד את המגירה מן הוציא רנס ס
בארכיון. אבק שצברו ביותר הבלויים

שומ ביהודה, מאשר בירדן פלסטינים יותר יש
אמר. וחבל־עזה, רון

המדי עם משא־ומתן לנהל צריכש והמסקנה:
 אש״ף, עם ולא ירדן, הקרוייה הפלסטינית נה

יש״ע". ״ערביי את היותר לכל המייצג
 יש בארצות־הברית ארנס: למשה חדשות לי יש
השלמה. ארץ־ישראל בכל מאשר יהודים יותר

 לנהל הערבי העולם צריך כן על האם
נ בוש, ג׳ורג׳ הנשיא עם משא-ומתן

אמרי הקרוייה היהודית המדינה שיא
קה?

 שם ראיתי בירדן. הייתי ארנס, למשה בניגוד
 במחנות־פלי־ חיים מהם רבים פלסטינים. הרבה
אח לפלסטין. לשוב ונכספים מרודים, עניים טים,
 אחד פלסטיני אף אין אך להישאר. רוצים רים

פלסטינית. מדינה בירדן הרואה בירדן
מהפ לחולל לאש״ף לעזור רוצה שרון אריאל

 המדינה כנשיא ערפאת את ולמנות בירדן כה
ההיא.

לנ רוצה הוא לכך. גם הגיע לא ארנם
 דגול, פלסטיני אותו עם משא־ומתן הל

חוסיץ.
 איבן־ איבךטלאל חוסיין לארנס: חדשות (עוד

 בן ולא פלסטיני אינו איבן־חוסיין עבדאללה
 שעיר־מול־ ,הנביא מישפחת נצר הוא פלסטינים.

שבחדג׳אז.) מכה היא דתה
 חוסיין עם משא־ומתן לנהל שצריכים בוודאי

 על אל־אסד חאפט׳ ועם ישראל־ירדן. יחסי על
העמ על מובארכ חוסני ועם ישראל־סוריה. יחסי

הישראלי־מצרי. השלום קת
 — מנוס אץ פשוט — מנוס אין אך

השט גורל על אש״ף עם ממשא-ומתן
הכבושים. הפלסטיניים חים

 משא־ לנהל אי-אפשר ארנס, מזדעק בל, ^
טרוריסטי! אירגון שהוא אש״ף, עם ומתן

האמנם?
הממ לביקורו מצפה בריטניה ראש־ממשלת

ש שמיר, יצחק ישראל, ראש־ממשלת של לכתי
 הגדולים ממעשי־הטרור אחד על אישית פיקד

 חבר מוץ, הלורד רצח :20ה־ המאה של ביותר
הבריטית. הממשלה

הדיפלומ היחסים חידוש את חגגנו עתה זה
 על־ידי שהוקמה וממשלת־קניה, ישראל בין טיים

 מאו־ המאה, של ביותר האכזרית המחתרת ראשי
פלצות. היום עד מעורר ששמה מאו,

 אחרות, ממשלות 50 עם באו״ם יושבת ישראל
 עצמאד את שהשיגו עד טרוריסטים היו שראשיהן

תן.
 סוף אחרי בלבד שנים שש לכל: ומעל
במשא- ממשלת־ישראל פתחה השואה

)39 בעמוד (המשך
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