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המתנחלים אותנו טבחו

נ ז1ב ע\ ר
האינתיפאדה העם

עליה שתבוא כדי
 ההמונית העריה ן■
 באספמיא, חדו□ היא 1
כן... אם אלא |

 זך נתן המשורר לא־מכבר התהלך כאשר
 פנו חבר, עם עברית ודיבר מוסקווה ברחובות

בהתרג יהודיים עוברים־ושבים כמה אליו
 לעלות עומדים שהם לו הודיעו הם שות.

 נדברו כאילו כולם, הוסיפו אולם, לישראל.
 כדי לארצות־הברית, יהגרו תחילה ביניהם,
לארץ־הקודש... שיעלו לפני כסף להרוויח

 המימסד בחוגי השבוע שפשטה ההיסטריה
 העומדת ההמונית העליה לקראת בארץ

 לפי מרי, מוקדמת נראית ישראל את להציף
זה. ניסיון

לע המדכאת המציאות מן בריחה עיקרה:
 העבר. של העתק.ורוד אלא שאינו עתיד, בר

חלום. על התרפקות זוהי

ה10ד. קליפת
 נסה בכוח, הולך לא זה אם ן
עצובה. בדיחה כוח. יותר |

 באמת הנכבד הג׳נטלמן נתקל פעם ״מדי
 וממשיך מתאושש הוא פעם בכל אך ומחליק,
 במלים כלום...״ קרה לא כאילו בדרכו,
 אחד את צ׳רצ׳יל וינסטון קטל אלה צורבות

בתפקיד. מקודמיו
 יכול רבין, יצחק את צ׳רצ׳יל הכיר אילו

זו. שנונה אימרה על לחזור היה
 בהתפרצות באמת. רבין נתקל פעם מדי

הת היא שהאינתיפאדה אומר הוא כנות, של
התקומ (קרי: שלמה אוכלוסיה של קוממות

 שאי-אפשר צבאי, פיתרון שאין לאומית), מות
 הסדר של בדרך אלא להתקוממות קץ לשים

מדיני.
 את שוכח רבץ, מתחרט רגע כעבור אבל

אמצעי־דיכוי. עוד ומציע עתה זה אמר אשר
משו־ אופי יש המוצעים הפיתרונות לכל

ם א ה . ל או  כיום, שהיא כפי ישראל, ב
 השבוע שנמסר כפי עליה. המושכת ארץ אינה

 מברית־ שיצאו איש אלף 21 מבין רישמית,
לארץ. באו 2000 רק באחרונה, המועצות

 מנותקים אינם בברית״המועצות היהודים
 גם ארגנטינה. יהודי לא גם וכך המציאות, מן

התקומ סוערת בארץ כי יודעים שם וגם שם
 בכמה הביטחון את המחזירה לאומית, מות

 — האינתיפאדה כי יודעים אחורה. דורות
 את הורסת — אחרים גורמים עם יחד

 ומונעת המונית לאבטלה גורמת הכלכלה,
 לקליטת־ מוקדם תנאי שהיא כלכלית, צמיחה
עליה.

 פיתרון. בעיה לכל מחפשים בארץ, כרגיל
 רשות, להקים ביורקרטי. שהוא ״מעשי״,
 ב׳, למישרר א׳ ממישרד סמכויות להעביר
שונה. היא הבעיה אולם פקידים. להוסיף

 של ארץ על חולמים ברית־המועצות יהודי
 ארצות־ זוהי להם ונדמה קלה, התעשרות

ש ארץ על חולמים ארגנטינה יהודי הברית.
 בשפתם לדבר וגם בנוחיות לחיות יוכלו בה

 בי־ להתחרות תוכל שישראל כדי ספרד. —
 אחרת: ארץ להיות עליה אלה, עדי־הגירה

תע ביטחון, כלכלי, שיגשוג שלום. של ארץ
טכנולוגית. וקידמה מלאה סוקה

 האלה: הצרכים כל של המשותף המכנה
שלום.

נכשלו. שכבר האמצעים החרפת תף:
 לעצור היה ניתן כה עד אפם. התועלת:

 הליך כל בלי מינהלי״, ב״מעצר פלסטיני
 אחרי אחר־כך, שנה. חצי במשך מישפטי,

 אפשר לאפס, שואף המישפטי שערכו הליך
הלאה. וכן נוספת, בחצי־שנה להאריך

 התקופה את להאריך רבץ מציע עכשיו
בשנה. פעם בכל

 מהארץ. פלסטיני כל לגרש ניתן כיום
 הגירוש את מאשר העליון בית־המישפט

 תולה אינו פלסטיני שום מיקרה. בכל כמעט
 הישראלי. בבית־המישפט כלשהם תיקוות

 אלא בית־המישפט אין הפלסטינים, בעיני
הכיבוש. של הגדולה במכונה אחד גלגל עוד

 יוכל לא שבית־המישפט רבין מציע עכשיו
המגו את להחזיר רק אלא הגירוש, את לעכב

מחו״ל. רש
 לגבי רבץ. של האחרות הצעותיו כל גם כך

 ממש. של שינוי שום בהם אין הפלסטינים
ה מערכת־המישפט כלפי הוא היחידי השינוי

 יתקבלו אם שולית. השפעתה כיום ישראלית.
כליל. תיעלם השפעתה רבץ, של הצעותיו

 רב. להרס גרם כבר באינתיפאדה המאבק
 הישראלית, הכלכלה נהרסת בתים, נהרסו
 ישראל של הטוב שמה נהרס התיירות, נהרסה
 עכשיו בצה״ל. ערכים הרבה נהרסו בעולם,
מערכת־המישפט. גם תיהרס

אפס. בשטח: המעשית התועלת
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