
תעונה בנמר בנוסעים טבח שנין המוסו■ החנה־ מה
מהאוויר? שלווים ננו־״ם הנצצות רביו

בהפצצה סליחה,טעות
העוב בשל גם אלא והשיטה, מהמדיניות

הת להפצצה, קודם מספר ימים שרק דה
שתוש הלבנונית כעיירה הצבייה פרסמה

 תבעו הפידאיון, עם ישירות התנגשו ביה
העיירה. שטיחי את לפנות מהם

ש השבוע של המאורעות בשטף אבל
 נשארו שלהם, המיוחד הרקע ובגלל עבר,

 החמורה למשמעות קהים ישראל תושבי
חצבייה. הפצצת של

נת ההפצצה, נערכה בו יום באותו
 ה־ של גבוהים קצינים חמישה פסו

 ונלקחו לבנון, אדמת על הסודי מטכ״ל
 הסנסציונית, התפיסה לישראל. כשבויים
 הטייסים לשחרור תקווה מחדש שהולידה
וב בסוריה ויותר -שנתיים מזה הכלואים
ה בדבר הידיעות על האפילה מצרים,
הפצצה.

ת הו ק

 את חצבייה הפצצת על להחיל הנסיון
להי אין צבאית פעולה ״בכל כי הטענה

ל הנקלעים באזרחים מפגיעה גם מנע
 הצבייה. לגבי תופס אינו הקרב,״ מקום
 לתוך שנקלעו באזרחים מדובר אין כאן

שחבל בכפר או שהופצץ, ■חבלנים מחנה
 הפצצת תושביו. בתי בין התאכסנו נים

 העיתונאים- על-ידי שתוארה כפי חצבייה,
הפ בפירוש היתה למקום, שחשו הזרים

 לזרוע שנועדה אזרחית, מטרה של צצה
והרם. מוות בה

 מייד בישראל הרוחות נסערו לא אם
החו קהות בגלל זה היה ההפצצה, אחרי
 כל כאילו עיתונאי בדיווח שהסתייעה שים

 של תעמולה מסע אלא אינה המהומה
 דעת־ את לגייס ״המנסה לבנון ממשלת

 שכך ייתכן ישראל.״ נגד בעולם הקהל
 בעיני להצטייד ממשיכה ההפצצה היתד.

ב- שאירע ■מה אירע לולא ישראל, אזרחי

השבוע. חושים
להצ ממשיכה התמונה היתה שכך יתכן

 גילה לולא ישראל, אזרחי בעיני טייר
 יגאל הממשלה, ראש מקום ממלא השבוע

ליצחק אזכרה בשעת אגב, כבדרך אלון,
ההוא?!... התיק עם מה אבל בסדר,

ה ך* כד  שבועות 3 נערכה שההפצצה עו
ה שלושת שערכו הטבח אחרי בלבד 1 1

בשליחות בלוד, התעופה בנמל יפאנים

י

 חצבייה העיירה מחושבי כמה 11111
ש !  את לכבות מנסים שבלבנון, \

 כתוצאה הכפר, מבתי באחד שאחזה האש
 שנערכה הממושכת האווירית מההפצצה

חיל־האוויר. מטוסי ע׳׳י שעבר בשבוע עליו

 רצו־ שעות שלוש במשך ג,לים, לים 1■
הישר חיל־האוויר מטוסי הגיחו פות, ^
 הפציצו שעבר, בשבוע הרביעי ביום אלי

ה הכפר את ומבעירות פרסקות בפצצות
 !נד קילומטר 12כ־ חצבייה, הגדול לבנוני
החרמון. של הצפוני המורד

 כחמישים כי סיפרו מלבנון דיווחים
 גיחות 40ב- ישראליים, סקייהוק מטוסי

 ״המטוסים ההפצצה. את ביצעו רצופות,
הפצו אחד סיפר אבחנה,״ ללא הפציצו

 שעתיים כליל. נהרס שלם ״רחוב עים,
 בגלל דבר שום לראות היה אי-אפשר

 כל ודם. אבק היה הכל והעשן. האבק
זאת?״ עשו הם מדוע התפוצצויות. הזמן

 יונייטד־ הידיעות סוכנות כתב דיווח
 קשות. נפגעה ״העיירה מחצבייה: פרם

משפחותי בני את מחפשים כפריים ראיתי
 אשד, להריסות. ומתחת החורבות בין הם

 ראשה הטיחה ברחובות, רצה היסטרית
 ״האם הרף: ללא וזעקה ההרוסים בקירות

י״ ■חסרי־לב הם הישראלים
 גם נפגע נפגע. הצבייה הכפר רק לא
כהוד גהרגו, שם שלידו. הפידאיון בסיס

 אבל פידאין. 30כ־ החבלה, ארגוני את
 שלווים אזרחים 20כ־ עוד נהרגו מלבדם
קשים. פצעים גפצעו נוספים 60וכ־ בעיירה
התגו בשיטת קיצונית תפנית זו היתה

 של התגמול פעולות מאז צה״ל. של בה
 את כמדיניות צה״ל אימץ החמישים, שנות
פעו בעת באזרחים פגיעה אי של הכלל

 אדיב צבאות של מעשיהם על תגובה לות
החבלה. ארגוני או

 שנועדה בצורה תוכננו רבות פעולות
 רבים צה״ל חיילי זה. כלל על להקפיד
עליו. לשמור כדי בחייהם שילמו
 זו. מדיניות על בהקפדה גם תקלות יש

ב מדובר כאשר מתרחשות הן במיוחד
 מטרות, בזיהוי טעות אוויריות. פעולות

 ההתשה מלחמת בעת שאירעו אלה כמו
פגי או במצריים, אבו־זעבל הפצצת בעת

עבו כ״תאונות נחשבות בבית־ספר, עה
מלחמה. בתנאי המחוייבות מצערות דה״

 כיו־ חצבייה על ההפצצה נראתה לכן
החריגה בגלל רק זה היה לא צאת־דופן.
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 התקבלה פלסטין, לשחרור העממית החזית
 פשוטו ותגמול, כמעשה־נקם רבים, אצל

 בנוסח: בלוד. שאירע מה על כמשמעו,
 הורגים אנחנו בלוד, איש 28 הרגו הם
בחצבייה. איש 48

מ רק הניזונים ישראל, מאזרחי רבים
ל התקשו הממוסדים, התיקשורת אמצעי

 ולתגובה בעולם להתרגשות גרם מה עכל
 כינוס את שהולידה ההפצצה, על נזעמת
 האזרח של התחושה את הביטחון. מועצת

 הקא- להמחיש היטיב הממוצע הישראלי
 שצייר גרדוש, (״דוש״) קדיאל ריקטוריסט

 ועושה יושב הקטן הישראלי את במעריב,
 חצבייה הפצצת את מייחם כשהוא חשבון,
 פעו- תובע בחרמון, באוטובוס לפגיעה
 ליל על גם החשבון לסגירת דומה לת־נקם

בלוד. הטבח
ומר ד,נזעקים ישראל, מעתונאי איש
 קטן, עוול מעשה כל על עולמות עישים

 השאלה: את בעתונו להעלות העז לא
 בנוסעים יריות בין יש מוסרי הבדל איזה
 לבין בלוד, בנמל־התעופה מפשע חפים

ז בלבנון מפשע חפים אזרחים הפצצת
שלו הפשע את ביצעו שכאן העובדה

 בוצעה ושם אזרחית, לבושים יפאנים שה
 משנה אינה צבאיים, ממטוסים ההפצצה

 המוסרי המשקל את מהותי באופן עדיין
מפשע. •חפים אזרחים קטילת של

 חצבייה, הפצצת כי בעין־חרוד, טבנקין
 בלבנון, הדרוזים של רוחני מרכז שהיא
 חיל- מטוסי טכנית. טעות בשל נגרמה
ה בתוך במטרות לפגוע שנשלחו האויר,

המטרות. את החטיאו פשוט כפר׳
 אשר אלון, של גילויו שעורר הסערה

 פוליטי, כמישגה יריביו ידי על הוגדר
ה חדשה. לפרשה להפוך השבוע איימה
 צריכה אם כך על נטוש היה הפומבי ויכוח

 חייליה שעושים במישגים להודות ישראל
 הוא לעולם זאת לבשר שצריך האיש ואם
והתרבות. החינוך שר

 והתנצלותו בהודעתו טעות היתד, אם אבל
 נעשתה. בה בצורה היתד, היא אלון, של

 של למותם שגרם מישגה על צער הבעת
 שוב ושפגם מפשע חפים קרבנות עשרות

 צריכה אינה בעולם, ישראל של בתדמיתה
 חובתה אגב. ובדרך באקראי להיעשות

 כשהתגלתה מיד, לפרסם היד, הממשלה של
בהתנצלות. מלווה מוסמכת הודעה הטעות,

 העלולה זו, מזעזעת פרשה כי העובדה
 מתגלה הישראלי, הנשק בטוהר לפגוע

בקי אזכרה בשעת אגב, כבדרך לציבור
 עלולה היא שכן מכל. החמורה היא בוץ׳

 הממשלה הודעות באמינות שוב לפגוע
 מידע מהעם מסתירה הממשלה אם וצה״ל.

 לעשות סיבות לה שיש סימן זה, מעין חיוני
זאת.

במדינה
הע□

 פושע נכנס שבקנדה במונטריאול
 ארבעה על ציווה מעדנים, לחנות מטורף

 המצרכים למקרר להכניס החנות מעובדי
 תחת כמיצוותו וכשעשו שבחנות, הגדול
 כולם. את והרג בהם ירד, אקדח, איומי
 לשעבר, כישראלי התגלה מהארבעה אחד
 העצמאות, במלחמת גבעתי בחטיבת קצין

ל״שראל. לשוב שהתכונן
 נכנסה טאנזאניה, בירת א־סלאם בדר
 זרה, זיהוי לוחית נושאת פרטית מכונית
 הבירה. בפרברי סגור בטחון לאזור

 המכונית נוסעי על ציוו חמושים חיילים
 רוצים מה כנראה הבינו לא אלה לעצור.

 את יחסמו כאשר לנסוע. המשיכו ■מהם,
השומ המכונית. מתוך יצאו הם דרכם

 להם היה נראה כי טענו במקום רים
 ירו הם לברוח. רוצים המכונית שנוסעי

 שהיו הסתבר אחר־כך רק והרגום. בהם
 בן- הלל ישראליים, צעירים שני אלה
 בית־אורן, קיבוץ חברי דסקל ואיתן ■חיים

 נקלעו באפריקה, טיולים למסע שיצאו
 בטאנזאניה הסגור הבטחון לאזור בטעות
בחייהם. כך על ושילמו

 מטוס השבוע נחת שבגרמניה בהמבורג
 לבריטניה. משבדיה בדרכו שהיה בריטי
 את לאשפז כרי נעשתה חירום נחיתת

 בתא להתאבד שניסה הנוסעים, אחד
 האיש, הטיסה. בעת שבמטוס הנוחיות

 וגרונו, ידיו אמות את לחתוך שניסה
 עולה ישראלי, אזרח רינג, כדוד התגלה

ל כדי לשבדיה שיצא מרוסיה חדש
 משטוקהולם הוחזר כתביו, את שם פרסם

אשרה. לו היתד, שלא משום ללונדון
 ידיעות אלה חיו מתים. מדי יותר
 שהעסיקו הראשיות בידיעות שוליות.
 את ישראל תפסה העולם, את השבוע

 מובן כדבר שלה הקבוע הכבוד מקום
מאליו.
 השבוע מגיע מהמאדים יצור היד, אילו

 העתונות את וקורא הארץ, כדור אל
ל ספק ללא ■מגיע היה הבינלאומית,

 אלא אינה ישראל כי מהירה מסקנה
תו מיליוני מאוית בעלת מעצמת־על,

 פני על פרושות שזרועותיה ! שבים
כולו. העולם
ב השבוע מתו ישראלים מדי יותר

 ישראליים לא מדי ויותר העולם רחבי
 (ראה ישראליים מידי השבוע מתו

 תמימים אנשים לשכנע כדי מסגרת),
ה ר קש ל״ בדומה משהו קיים שלא

ישראלי.״

הממשלה
טפת על א  ד

אטפיך

 הימנית, האופוזיציה מנהיג אפילו
 מעריציו על נמנה שאינו בגין, מנחם

 אבן, אבא שר־החוץ של המושבעים
 במאבקו השר. של לעזרתו השבוע נחלץ

 יצחק בוושינגטון, הישראלי השגריר נגד
 מעשיו על מרווח שאינו רק שלא רבין,
 בארץ ביקוריו שבעת אלא שלו, לשר
 עימו לשוחח אפילו לנכון מוצא אינו

בבגין. אבן נעזר נימוסיו, שיחת
 אבל בגין. טען ממלכתי,״ אינו ״זה

 בפזמון השבוע שהתפרסמו שורות שתי
נשכחות. לאבן הזכירו מחורז

ה תחת במעריב שהתפרסם בפזמון
 בין נאמר, לרבין, מחכה מי כותרת
 לראש- מדווח (ובין) הוא ״ואם השאר:

 / כבר זה לאבן דווקא ולא הממשלה
 ויגלה השגרירי בעברו שר־החוץ יפשפש

דבר...״ אותו עשה כי
 אבן של כהונתו לתקופת כוון הרמז
 באמצע בוושינגטון. ישראל כשגריר

 התגמול פעולות בשיא החמישים, שנות
 את לעקוף נוהג אבן היד, הישראליות,

 ולדווח שרת, פשה עליו, הממונה השר
בן־גוריון. דוד לראש־הממשלה, ישירות
ב הנשכחות את לאבן שהזכיר האיש
 זה היה זאת. לדעת היה צריך חרוזים

 שנפטר שרת משד, של בנו שרת, יעקב
שנים. עשר לפני

1817 הזה העולם


