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תחשוב נעשה
 אחר־בן־ עושים. קודם

 אחר־בן־ חוקרים,
בכלל אם - חושבים

היס של מצב הוא המדינה של מצב־הרוח
כבושה. טריה

 רציני, תיכנון מאפשר שאינו מצב־רוח זהו
 לטווח־ דרכי־פעולה וגיבוש נתונים ניתוח
 מן שליפה תוך בהתקפים, נעשה הכל ארוך.

 חוסר־מעשה של ארוכה תקופה אחרי המותן.
נתו פי על לרוב פעילות־יתר, של התקף בא
חפו החלטות קבלת תוך בלתי־מספיקים, נים
זות.

 החל — התחומים בכל פועל זה כך
 כלי־ קורה, משהו בביטחון. וכלה בכלכלה

 נחפזים הפוליטיקאים גועשים, התיקשורת
 הגוף הודעות, במסירת ברעהו איש להתחרות
 כדי חפוז מעשה עושה האחראי השילטוני

 זהו קרובות לעיתים יעילותו. את להוכיח
חסר־תכלית. מעשה זהו ולרוב שגוי, מעשה

שי הולידה השבוע פרשת־אבסורד.
כולה. את המסמלת פרשת־אבסורד, זו טה

 תל־ בקו באוטובוס החמור הפיגוע מאז
 העוברים הנהגים כל דרוכים אביב־ירושלים,

 זה. מסוג נוסף ניסיון נעשה השבוע זד״ במקום
 האמיץ הנהג מגדרם. יצאו כלי-התיקשורת

ו ישראלי. כראמבו והצטייר בהרחבה רואיין
 ציון־לשבח לו והעניקה המישטרה באה אז

חגיגי. בטכס
 בית־מיש־ היה כבר ערבי, החשוד היה אילו

זה. בשלב נהרס פחתו
 הסיפור שכל אלא — ונחמד יפה היה זה

 לא איש פיגוע, היה לא נברא. ולא היה לא
 נהג בין קטנה תקרית אלא היתה לא הצטיין,

).11־10 עמ״־יס שיכור(ראה ונוסע
בדי הפך, הציון־לשבח הענקת של הטכס

שלי של טיפוסית דוגמה — לפארסה עבד,
המותן. מן פה

בתו הופעלה, השיטה אותה ביתא. זכר
 בכפר־ביתא, בשעתו, יותר טראגיות צאות
 נהרגה שבו המתנחלים של טיול־הדמים אחרי

 לפני ההיסטריה, של הראשון בגל צעירה.
 אלוף־הפי־ ציווה באמת, קרה מה ידוע שהיה

 של שורה להרוס מיצנע, עמרם דאז, קוד
 הראשונה שהתמונה התברר מכן לאחר בתים.
 הישראלית שהנערה לחלוטין, כוזבת היתה

 דווקא ושנהרסו מתנחל, על־ידי בשוגג נהרגה
 צה״ל למטיילים. שעזרו בני־הכפר של בתים

מחדש. הבתים את בנה לא
 את הורסים כל קודם כך: פועלת השיטה

 באמת, התרחש י קובעיי אחר־כך הבית,
פי חושבים. •׳ עדיי גובים אחר־כך

ונש יעשה ^ שיי ישראלי רוש
מע".

 השיט-
 תמונד

מיי

העי הסיבה גדול. ברוב נדחתה ההצעה
 האמצעי כי האמינו לא התנועה ראשי קרית:

מעשי. הזה
 של קבוצה במיבחן. הדבר הועמד השבוע

 ישראלי, סוחר־זהב חטפה פלסטיניים צעירים
הו האיש טולכרם. במרכז חובות לגבות שבא

מיממה. פחות כעבור והתגלה יבש, לבור בא
 אלוף־הפיקוד, את נישק שוחרר, כאשר

 מכן לאחר מייד למקום. שבא מרדכי, איציק
 הצבא את שהביא מחוטפיו, אחד אל ניגש

מסת כך החוטפים, אותו. גם ונישק למקום,
יפה. אליו התייחסו בר,

 מכיוון החוטפים, כוונת היתה מה ברור לא
 לגלות לחוטפים שניתן לפני שוחרר שהאיש

 ספונטני מעשה היה שזה יתכן כוונתם. את
 כדי חטיפה לבצע שביקשו יתכן יחידים. של

ש יתכן עיסקת־חליפין. לשילטונות להציע
 בלבנון. החיזב־אללה מעשי על־ידי הושפעו

 שוטפת, ערבית הדובר באיש, שחשדו יתכן
 להם היתה לא שכלל יתכן שב״כ. איש שהוא
ברורה. כוונה

של הכפר, מבני אחד אמר אותו,״ ״עצרנו
פלסטי עוצרים ״אתם בבור. האיש הוחזק ידו

 ל־ אותו עצרנו ישראלי. עצרנו ואנחנו נים,
 שאין מפני בבור, אותו החזקנו צורכי־חקירה.

בתי־מלון." לנו
 לפחות זו בפרשה היתה שפטים. מעשי

 שיטת־הח־ כי בעליל הוכיחה היא אחת: ברכה
 פעי־ מבחינת מעשית טאקטיקה אינה טיפות

 התנאים מדי, קטנה הארץ לי־האינתיפאדה.
 שרות־הביטחון־הכ־ ובעיקר: מתאימים. אינם
יעיל. ישראל של ללי

 הפרשה. של העיקרי הלקח היה שזה יתכן
 פי על פעל הצבא בסריקות. התגלה לא האיש
 השיג והשב״ב השב״כ, שסיפק מדוייק מידע

 שאין נראה שלו. מרשת־המודיעים המידע את
 לש־ אין שבו הכבושים בשטחים אחד כפר אף

 על לעלות כדי מספקת רשת־מודיעים ב״כ
פעילה. חוליה של עיקבותיה
 האינתיפאדה. לפעילי כמובן, ידוע, הדבר

 הזה, בתחום המאבק כללי את מסביר הדבר
 האינתיפאדה של העיקרי לשדה־הקרב שהפך

 משת״ף הקרויים המודיעים, על הקרב —
(משתפי־פעולה).

 צריכים האינתיפאדה, את להסלים כדי
 כדי הזאת. רשת־המודיעים את חסל פעיליה
 רשת צריכה האינתיפאדה, ממדי את לצמצם

 שבי־ הקרב, נטוש כך על תקינה. להישאר זו
 אחרי המודיעים, הריגת הוא העיקרי טוייו

 (לפי במחתרת ושיפוטם החוזרת אזהרתם
 גברו מעשי־השפטים הפלסטינים). גירסת

במיקרה. ולא באחרונה,

מצליח? זה האם עמוקה. הסוואה
 מקורבנות 40<!ל רק כי טען רבין יצחק

 ״משתפי־פעולה", אמנם היו האלה הפעולות
 הם, השאר למוריעי־שב״כ. היא כשהכוונה

 עם פעולה המשתפים פלסטינים כנראה,
 שיש יתכן אחרים. בתחומים הצבאי המימשל

 נוסף סתם, חיסול״חשבונות של מיקרים גם
 פליליים וביסודות בסוחרי־הסמים המאבק על

 סוחרי־הסמים כי טוענים הפלסטינים אחרים.
בש הפלסטיני הנוער את רק משחיתים אינם

אוטומ־ כמעט משמשים גם אלא מיבחנו, ית
השב״ב. של מודיעים ־

אמי־ מודיעים לאתר קשה כי הניח1
האינתי־ לפרוץ עד במחתרת. לים

 רשת לפרוש כדי שנה 20 ־כ״כ
 אמיתי מודיע פעולתה. את

 מתנהג עמוקה, -הסוואה
 בפעולות מצטיין יהק,

 בדרכי־סתר המידע
במ שת-מודיעים

לא זה, ד

 לפני פוליטי. כוכב — מרידוד ן ך*
 שמו. את מעטים ידעו בלבד שנים שמונה 1

לכ ישר מזכיר־הממשלה מתפקיד זינק מאז
 ואחריה אחת, קדנציה לו הספיקה שם נסת.
יוד הכל היוקרתי. למישרד־המישפטים זינק
 ומראשי שמיר, יצחק של יד־ימינו שהוא עים

 ול־ המערך עם לממשלת־האחדות הדוחפים
ישראלית. יוזמת־שלום אימוץ
 היה השבוע באמת? מרידור דן חושב מה

 תל־אביב — צפון־מיזרח סניף אורח מרידור
 בחופשיות, שם דיבר הוא תנועת־החרות. של

 גלי־צה״ל מכתב ביקש אף מסויים ובשלב
מר בוויכוח עמד הוא הרשמקול. את לסגור

 ליד באחרונה שקרה ירדני־עיראקי, ני־אווירי
 סוריה, בראגה. אותו לראות צריך — גבולנו

 את איבדה ולא חזקה אבל מבודדת, אולי
 אינה האינתיפאדה לכן בנו. להילחם רצונה

 חדשה שיטה היא העיקרי, או הבלעדי הסיכון
נגדנו. אימצו שהערבים

הצ כאן אין — האמת את לומר ״...צריך
 לא חודש 20 שבמשך עובדה גדולה. לחה

הזה. העניין את גמרנו
 פי קשה זה להם — קשה זה לנו ״...רבותי!

 כאילו שחר, לה אין לדעתי טענה, יש עשרה.
 מתחילת הנתונים רכה׳. ,יד נוקטים אנו

חיילי עם בהיתקלויות נהרגו האינתיפאדה:

 ועם בחריפות אותו שתקף פאפו, אהרון עם
 את שחשף ויכוח — בסניף אחרים פעילים

 הליכוד את החוצה האידיאולוגי קו־השבר
 מהדברים, קטעים כמה הנה בכלל. והימין
 בדרך אולי — מרידוד של מאמין" ה״אני

הממשלה: לראשות
 בעייה היא שהאינתיפאדה שטוען ״...מי

 קמם־ שהסכמי שיטען למי דומה מישפטית
 בעיות שתיהן מישפטית. בעייה היו דייוויד

מדיניות.
 במאבק כלי להיות צריך ״...המישפט
 נורמות על שמירה תוך (באינתיפאדה),

וערכים.
 אינם מסביבנו הצבאי בעולם השינויים

 הרחוק: במעגל מהאינתיפאדה. חשובים פחות
 שידענו אמריקה אותה עוד איננה אמריקה

 ברית־ גם אפרט. ולא ושנתיים, שנה לפני
יודעים. כולם זאת ואת השתנתה, המועצות

 שזה ירדן, סביבנו: היותר־קרוב ״...במעגל
 השקט הגבול את איתה מקיימים אנו שנים 19

 ההתקרבות שינויים. בה חלים שלנו, ביותר
 בחובה לטמון עשוייה הירדנית־עיראקית

המודיעי־ שיתוף־הפעולה לישראל. ־׳יכונים

 מיני עצורים ,7581 נפצעו איש, 456צה"ל־
 שאינני כמובן איש. 9000 — היום הליים
הרוג. אף על מתפאר ואינני שמח

ואט הרסו כוחות־הביטחון הזו ״...בתקופה
 משמעותית ירדה .53 גירשנו בתים. 340 מו

 חושב לא אני יש״ע. ערביי של רמת־החיים
 או רכה יד לכך לקרוא יכול מתוכנו שמישהו

קלה.
 על־ידי רק לא יוכרע הזה המאבק ״...אבל

 כל, קודם יוכרע, הוא ושיטות־לוחמה. צבא
 ויותר נחישות יותר שיגלה צד אותו לטובת

 אחד לכל שאלה להפנות רוצה אני אורך־רוח.
 עם עומדים שאנו באחרונה לנו קורה מאיתנו:

 שהאינתיפאדה רוצה אני גם ביד... סטופר
 לצד תחושה נשדר אם אבל הלילה... תיגמר
 בגלל רק — להימשך יכול לא שזה השני

יימשך. זה הזאת התחושה
 הדו־ הישג: להם האמת־היה על ״...נודה

 שלא ומי אש״ף. עם ארצות־הברית של שיח
 משלה — לאינתיפאדה הקשר את כאן רואה

עצמו. את
 משולבת מילחמה היום מנהלים ״...אנחנו

וגם־ מדינית, צבאית, מילחמה חזיתות: בכמה
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