
אמריקאי ידיד
אחד״ בסל הביצים כל את לשים ״אין

 הימים, ששת מלחמת לאחר רבין אמר -
 של הצרפתי האמברגו ממדיניות מאוכזב
האמ האחד לסל כולן והעבירן דה־גול
 ״ומאבדת ישראל הולכת ומאז, ריקאי.
המדינית. בעצמאותה גובה״

שגי על להצביע יוכלו המדינה חכמי
 המדיני הדעת בשיקול וקשות רבות אות

 העולם מלחמת סיום למשל, האמריקאי.
ה באירופה שולטת רוסיה בעוד השניה

 בציילי, בקובה, מוטעה שיקול מזרחית.
 סלילת השאה, נטישת ויטנאם. מלחמת

 הראיה ערפול לחומייני, הדרך
 את יש גדולה למדינה אך בפליפינים.

 בגדול״. ולשלם בגדול ״לשגות היכולת
 היינו מיטיבים הקטנים, אנו, ואילו

 ״הלקח חכמת על שקדנו לו לעשות
 משיקול שחלק כיון אחרים״, של מנסיונם

אותנו. כלל המוטעה הדעת
 ויינברגר, בז׳זיינסקי, את ראינו כבר

 לטעויותיהם, עדים היינו ואחרים. שולץ
 הנושא״ ״ללימוד להתפכחויותיהם

 חופשי הנוסע לאמריקאי על־ידם.
 על ויתור קיומי, כנתון היבשת במרחבי

של לישראלי קטנוני. ענין הם ק״מ כמה
 חציית הם לקוינס ממנהטן נסיעה דידו

 הם לשיקגו מניו-יורק ונסיעה המדינה,
 פוליטית תפישה יש המדינה, של אורכה

אחרת. גיאוגרפית
 ״עד לתפקד השכלנו השנים כל במשך

לאח אך השר. יעבור עד או זעם״, יעבור
אנ שבו אפשרי בלתי למצב נקלענו רונה

ה של אזנו על לוחשים אחת מפלגה שי
יש על ללחוץ וכדאי אפשר מתי ממשל

 סיכה״, ״ראש של לגודל עד להתקפל ראל
 מפלגת של ולטובתה ארה״ב של לטובתה
העבודה.

 נחשבת היתה שכזו נסיעה עצם לפנים,
פרג ענין היא שכזו נסיעה היום לבגידה,

הר את לשכלל כדי וכמה. מתי של מטי
 המכסים־ לתוצאותיו ולהביאו עיון

 העבודה למפלגת מציעה הייתי ליסטיות
 בינינו שיתווך אסאד עם בדברים לבוא
 ,1*1 ערביי בענין האמריקאים לבין

 את לו להבטיח אפשר מאמציו תמורת
 בני את ישחרר בתמורה והוא הגולן, רמת

 על ישפיע כן כמו האמריקאים, הערובה
 ולהפסיק מתונה הודעה לפרסם איראן

בחו האמריקאיות הבובות שריפת את
ממ להפלת יביא זה מהלך טהרן. צות

 השנוא, הליכוד להפלת האחדות, שלת
 אשר נוסף, אמריקאי מענק לקבלת יביא

 אפשר קואליציוניים שותפים בהעדר
 דעת שיקול על־פי להזרימו סוף סוף יהיה

 קופ״ח סו״ב, כור, נזקי לכיסוי חופשי
 תעמולת על העבודה מפלגת והוצאות
להסתדרות. הבחירות

 אין קאדאפי, עם בדברים יבואו אם
לאפשרויות. סוף

 שנה, כעשרים מזה לראשונה אגב,
 בסלים פזורות והמדינה הביצים תהיינה

רבים.
בטכ נהרסו לאומיים בתים ששני כיון

 וגדולה זרה למעצמה פנייה של זו ניקה
 שחפצי וכיון עימה, התנגשות ולבסוף

 של לדידה מאוחר לא עדיין אנחנו, חיים
 זה מסגנון לסגת והאחים העבודה מפלגת

 לא מעיינינו, בראש המדינה את ולהעמיד
 לשסותו ולא האמריקאי בידיד להשתלח

 שנוהגים כמו בו לנהוג מאתנו. בחלק
 אך בערצה, אפילו בחיבה, בכבוד, בידיד:

_ כלשהו. בריחוק
ש אבדיב א. למעננו

 תאונת ,87 דצמבר
 ארבעה נהרגו בה דרכים
 מציתה ברצועה ערבים

 האינתיפאדה. לפיד את
המו הפגנות מהומות,

 בוערים, רחובות ניות,
תב בקבוקי אבנים, ידויי
חיי על התקפות ערה,
מבול הצבאי הדרג לים.
 בהלם. המדיני הדרג בל,

 לא איש הזהיר, לא איש
 כזו התפרצות כי אמר

 באה כאשר גם תבוא.
 לא איש הבין, לא איש

הגיעה. לאן ידע -

ת... ״לכל חו ם שיש טוענים שניהם עכשיו הרו ה ב ל א ך כ ש א ר

לא עוד כאן שותק". כולו ״והעולם סורים

 הראשונית התגובה
 קריטית היתה לארועים

 ההרתעה לכושר באשר
להמ ובאשר צה״ל של
 והיקפם, הארועים שך
 לבוא בוששה היא אך

 חג ימי אלה היו הנכונים. ובעוצמה בכמות
 נשא שמיר בארה״ב. שהה רבין — החנוכה

 הלכו והארועים החשמונאים גבורת על נאום
 וחבל שומרון יהודה, חלקי כל אל והתפשטו

הפלס ההמונים של לבותיהם אל והציתו עזה
לרחו יצאו גברים ופחות נשים ילדים, טינים.

 הפלסטיני העם של המאבק בעול לשאת בות
לנצחון. בררו

 לימדו בארה״ב הטלוויזיה שתמונות רבין,
 יודע שהוא שחשב ממה יותר המצב על אותו
 שליחותו את שסיים לפני לא ארצה, חזר

העצ את להם ״נשבור הודיע תקיף ובנאום
 מעט מדי, מאוחר זה היה כבר אז אבל מות".

מצל לעיני שנשברה עצם כל חכם. ולא מדי
האינתי למדורת הוסיפה הטלוויזיה, מות

 ברחבי בית לכל שודרו והתמונות פאדה
העולם.

 שלטונות באישור משנה, יותר במשך
 מהדורות כל יום מדי כמעט נפתחו צה״ל,

 הפלסטינים בגבורת תבל ברחבי החדשות
 שגרמה עובדה הכובש. הישראלי הצבא מול
 חסידי ישראל. של לתדמיתה תקדים חסר נזק

 של דוגמאות הביאו שוב העולם־כולו־נגדנו
 של עיראקים, ע״י כורדים של המוני רצח

ע״י הלבנונים ושל ירדנים ע״י הפלסטינים

 לא סורים, ולא עירקים לא שאנחנו מבינים
 שחיים יהודים אנו סינים. לא וגם ירדנים

 נשואות העולם כל ועיני גדול זכוכית בבית
 שאמר מי גם היה לרע. ורק לרע, אלינו

באמצ כורדים אלפי רצחו העירקים שכאשר
 ליום בדם התמלאו הטלוויזיה מסכי גזים עות
 אבל מזה, שכח העולם שבוע ואחרי אחד

 מספקת משנה יותר במשך יום כל כאשר
 או דם של אחת נקודה למרקעים ישראל
יותר. הרבה גדול המצטבר הנזק שתיים

התחל ממשלות באו, בחירות חלפה, שנה
 ומעוררת נמשכת לעולם והאינתיפאדה פו

 ״ניתן שרון אסכולת אסכולות. שתי בין ויכוח
 האינתיפאדה" את לחסל ואפשר יותר לעשות

 אין שאפשר, מה ״עושים רבין אסכולת מול
 שרון מצדדי וגמרנו״. זבנג של פיתרונות

 עזה ברצועת הטרור את חיסל איך הזכירו
 המצב אין כי טענו מתנגדיו ,70ה־ בשנות

 שאז משום ימים, באותם לארועים רומה היום
 ע״י שהתבצע טרור פעולות של גל זה היה

 אלא טרור אינה האינתיפאדה ואילו מחבלים
 המלווה ספונטנית עממית התקוממות של סוג

חלק נוטלים בהן המוניות ומהומות בהפגנות

 שחלף ככל אך בשטחים. הפלסטינים רוב
צורה. ולבשה צורה פשטה האינתיפאדה הזמן

והמהו הגדולות שההפגנות רב זמן מזה
 תפשו מקומן ואת נעלמו ההמוניות מות

 בעיה זוהי כי מודים צבא אנשי הפנים. רעולי
 ודרכי התופעה בשטחים. צה״ל של 1 מס׳

 את שהיכה הטרור לגל מאד דומים הפעולה
 אלה היו היום כמו אז .70ה־ בשנות הרצועה
 ורציחות אכזריים במעשים שנקטו מחבלים
 הערבים, התושבים על ופחד אימה והטילו
 ישראל עם פעולה משתוף להניאם במטרה

הישר בשלטון כהכרה שיתפרש צעד ומכל
 בחיילים גם לפגוע ניסו פעם מדי אלי.

 בערבים. פגעו בעיקר אך ישראלים וכאזרחים
המחב הסתתרו שאז בכך הוא היחיד ההבדל

קר תת ובבונקרים בבארות בפרדסים, לים
 בחוצות מסתובבים הם היום ואילו קעיים
והור פוגעים מסכות, לבושי והכפרים הערים

 הרגו היום עד ומזעזעת. אכזרית בצורה גים
.300מ־ יותר ופצעו 115

 את המדיני הדרג הבין לא ההם בימים גם
 גרס בטחון שר שהיה דיין — התופעה חומרת

 ערבים נגד ערבים של הטרור פעולות כי
 ימים, באותם הצבאי הדרג מעניינו. אינם
 טען לא שרון, אריק — דרום פיקוד אלוף

 פתרונות הציע אלא מדיני הוא שהפתרון
 תחילה לקבלם. המדיני בדרג ודחק צבאיים

 הגיעו שגברו והטרור והאלימות הסתייג דיין
 מאנגליה עולים משפחת על ליהודים. גם

 והאם נהרגו תינוקות שתי רימון, הושלך
 ״אתה ירוק אור דיין נתן אז רק קשה. נפצעה

 התחיל ושרון לשרון אמר להתחיל״, יכול
 עם ומתוחכמת נועזת חכמה, בפעולה וגמר.
 לאוב־ מינימלי נזק גרימת תוך דמיון הרבה
בעזה. הטרור חוסל האזרחית, לוסיה

 מה והדמיון ההשוואה למרות כנראה אבל
 ובלתי ניתן לא אז לעשות היה ואפשר שניתן

 שונים, היינו שאז משום היום. לעשות אפשרי
אחרת... נראה היה הכל שאז משום
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208
 על בראשו אבן מפגיעת ישראלי אזרח קשות נפצע שוב השבוע

 על הפעם ת״א, בדרום השבעה בטבח נחשד ערבי עזה. עוקף כביש
פנים. רעולי בידי תושבים חמישה נרצחו בשטחים פלילי. רקע

 האלימות מאורעות פרוץ מאז כי מראה אחרת״ ״דיעה ספירת
 נשים ויהודים, ערבים 208 הפלשתיני הטירור קטל 9.12.87ב־ הערבית
הבא: הפירוט לפי וגברים

עמם. בני ע״י ונשרפו נורו נדקרו ערבים 163 •
נרצחו. יהודים 45 •

נעדר. ישראלי חייל 1 •
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