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 יש סכום איזה נשאל בה פרופסורים, עם
 את לנטרל כדי המדינה לתקציב להוסיף
העקו בהחזרת הכרוך הביטחוני הסיכון

 לא ואף אחד חייל לא ״אף לבתיהם: רים
 זה בהקשר הביטחונית הבעייה אחת. פרוטה

קארדינאלית.״ אינה

של הצבאי סופרו שיף, זאב •
 מהו לדעת לתומי ״ביקשתי ״הארץ״:

הח מאחורי המסתתר הביטחוני הנימוק
 כי ההסברים, לי נראו לא זו. קשה לטה

 המשפחות על־ידי הללו הכפרים תפישת
 צה״ל... את להדאיג עלולה המרוניטיות

בכי ביטחון לאישי זו שאלה הפניתי
 אחידה תשובה לשמוע הופתעתי רים...

 בסוף אולי הוא הביטחוני הנימוק כמעט:
העקו של לאי־החזרתם הסיבות רשימת

 של משורה אחד רק הוא הביטחון רים.
 איני שבהם... החשוב לא ובהחלט נימוקים,

 היחס כי מהמסקנה לכן, להימלט, יכול
 ואיק- בירעם עקורי לבעיית הביטחון שבין
לבע הביטחון שבין כיחס בערך הוא רית
 האוכלוסייה... ובריאות בישראל החינוך יות

 שר־ בהמלצת עצמה, על מקבלת ישראל
 פי חמורים ביטחוניים סיכונים הביטחון,

הפתו הגשרים ממדיניות החל — כמה
 פועלים אלפי לעשרות בהיתר וכלה חים

 לעבודה יום מדי לבוא מהשטחים ערבים
 שרר ומעלה שנים שבע לפני בישראל...

הלבנוני הגבול של לאורכו מוחלט שקט

ות1סוו גולדה

 של ״הסערות :בזעם גולדה
ע בן־אמוץ, דו אבניי. אורי
 אינן — וחבריהם קינן מוס

 השערה. כחוט עלי משפיעות
 נימוקים עם אלי תבוא אל
נימוקים תמצא סערות. של

ב מאיר גולדה של התנפלותה
 על העבודה מיפלגת מרכז ישיבת

 ועמוס בן״אמוץ דן אבנרי, אורי
 שהם הסערות כי והצהרתה קינן,

 עליה ישפיעו לא בציבור מעוררים
שבצי לכן הביאה השערה, כחוט

מייח כאילו הרושם הצטייר בור
 הציבורית הסערה את גולדה סת

 לאנשים ואיקרית בירעם בפרשת
 של יועציה כשהבחינו בלבד. אלה

 מיהרו זו, שבהצהרה בסכנה גולדה
 העבודה מיפלגת בשם לפרסם,
הדי הוא למעלה, הקטע הבהרה.

דב על העיתונים של המקורי ווח
 הוא למטה והקטע גולדה, של ריה

ההבהרה. מתוך ציטטה

 ו ראש הבחינה נאומה במהלד
, נ..י2״ ־ י  הבקורתי יחסה יבי ,|

 פ קבוצות־שולייס סל פעילות
 ובידעם איקרית בעניו טיית
 הז של לרגשותיהם החיובי חסה

 רוחשת שהיא הכבוד ויחס ר־ם
 ז אותם מטריד שמצפונם אנשים

 ש לומר הנסייו העקורים. גורל
 על■ השפיעו לא בציבור סערות

 נ> — מתשע הוא השערה״ חוט
המפלגה. דובר בהודעת■

הח ישראל ממשלת התירה לא זאת ובכל
המ אז גם הכפרים. שני תושבי של זרתם
 עקורי את להחזיר שלא הרמטכ״לים ליצו

ואיקרית.״ בירעם
 של הצבאי בתכו הכר, איתן •

 באילו ״התירוץ אחרונות״: ״ידיעות
 השאר, בין שהכתיבו, הם שיקולי־ביטחון

 ונראה נשמע נקרא, הממשלה... החלטת את
השי זה היד, שלא בוודאי ביותר. דחוק

 השיקול כי חושש אני הדומיננטי... קול
 ״גויים״ הרמטכ״לים) (ותשעת הביטחוני

 יסודות על להציב כדי הממשלה על־ידי
 נשענה אשר החלטתה, את יותר מוצקים

 חונך שנים במשך כי למדי. רעוע בסיס על
 ששיקולי החלטה אחרי להרהר שלא העם

 לכל להצדיע למדו בה. מעורבים ביטחון
...הממ ממנו. נודף הביטחוני שהריח עניין
לעצ עוול וראשונה בראש עשתה שלה
בח כאשר נפגעה, הודעותיה אמינות מה.
 מרוניטים מאות כמה נגד לקרב לצאת רה

 תשעה של מאוד) (הרחב גבם מאחורי
צה״ל.״ של רמטכ״לים

 כבד צל
ה על מונ הא

 מוחשית בדוגמה צורף הייה ם ^
 את בירעם פרשת פילגה בה לצורה 1\

אלו משפחת של במיקרה ניתנה היא העם,
מכפר־שמריהו. ני,

 העבודה ח״כית אלוני, שולמית — היא
מרא- הליבראליות, דגל נושאת לשעבר,

אלוני וראובן שולמית
במשפחה פילוג

 נגד העבודה במיפלגת המתקוממים שוני
גולדה״. של ״מיטבחה
 סינהל מנהל סגן אלוני, ראובן — בעלה
 תחת החיים ואשד, בעל ישראל. מקרקעי

משו משפחה חיי מנהלים אחת, גג קורת
תפים.
הת בירעם, פרשת פרטי שנחשפו ככל

המר השלילית כדמות אלוני ראובן גלה
 מוטעה מידע שמסר כמי בפרשה, כזית

 לכך בין־השאר שגרם לממשלה, ומסולף
 מידע על הסתמכו הממשלה משרי שחלק
 העקורים את להחזיר לא בהחליטם כוזב

לבתיהם.
 באי הדוגלים מראשי הוא אלוני ראובן
 השבוע, הוא אמר העקורים. של החזרתם

אי ואיקרית בירעם ״תושבי השאר: בין
 מציגים אם עוול להם ועושים פליטים נם

 ,1948ב־ שפינויים ספק אין כך... אותם
 רבות טרגדיות אך טרגדיה. בשבילם היווה
 את העצמאות. ממלחמת כתוצאה אירעו

 עוררו ואיקרית בירעם בעניין התסיסה
 לכך והנימוקים אנשים של קטן מיספר

 שרבים חבל העקורים. טובת דווקא אינם
ה לניפוח עזרו ישראל מאזרחי וטובים

בהת להמשיך העקורים את ועודדו עניין
לממשלה.״ נגדות

 אלוני ראובן היה יכול אלה דברים
 שכתבה לאשתו, וראשונה בראש להפנות
 ״היום, :אחרונות בידיעות במדורה השבוע
 ימים, אותם לאחר שנה מעשרים למעלה

 ובירעם איקרית לאנשי כי מסכימים, הכל
מס הכל לתקנו.״ שיש עוול עוול. נגרם

כמובן. לבעלה, פרט כימים,

תהלוכת־ משתתפי על מתנפלים יהודית להגנה הליגה ביריוניואש נוס
 כמעט גרס נשפך, הלפידים מן הנפט היציאה. בנקודת הלפידים,

 היום למחרת איש. 200 השתתפו בה זו, בתהלוכה היחידה התקרית זאת היתה לתבערה.
 הפגינו שעה אותה דיזנגוף. בכיכר מפ״ם להפגנת שבאו צעירים 15 על ביריוניס התנפלו
 הקודמת שבשבת בעוד רק״ח. אנשי 25 השני ובקצה מק״י, של איש 20 גס בכיכר

 העולם הסופרים, קריאת לפי לבירעס, הגדול במסע איש מ־סססו למעלה השתתפו
האחרונה. בשבת שהתקיים דומה למסע מפ״ס לקריאת איש 15 נענו ושיח, הזה

 שניתן במילים אלוני, שולמית כתבה
 אני ״גם בעלה: אל ישירות להפנותם היה

 הנפשות רוב כמו השתיקה, לקשר שותפה
 הגדולה האמונה בין הנקרעות החצויות,
מע של רצף לבין הציוני המעשה בצידקת

 אמונה על כבד צל המטילים חריגים, שים
 השיקול בצידקת הביטחון את והמערערים

אלה.״ מעשים המניע
חי למרות לדאגה. מקום כל היה לא
 יפרדו לא ביניהם, הקוטביים הדיעות לוקי
אלו שולמית זה. רקע על אלוני הזוג בני
 מיפי מרכז בישיבת לכך המחשה נתנה ני

 הצעת בעד הצביעה כשלא העבודה, לגת
הח את ששללה ארם, משה של החלטתו

הפש ההצעה בעד אלא הממשלה, לטת
רנית.

ממשלת

ביותר החריפות הרשימות חת ^
רשי היתה בירעם בפרשת שפורסמו ^
ש רביקוביץ׳, דליה המשוררת של מתה

הסופ של המארתונית בפגישה השתתפה
 בנושא מאיר, גולדה עם הרוח ואנשי רים

 משנה פחות לפני שרק דליה, בירעם. עקורי
 של הכאריזמטית מנהיגותו על הסתמכה

ש משום לבקרו שאין כנימוק דיין משה
 שפירסמה במאמר, כתבה תחליף, לו אין

:בהארץ
ה הפנים בעלת ראש־הממשלה, ״גברת

 גדול עמידתה כוח בסלע, כיצוקות נראות
 מן כי נראה חיל. גיבורי גדוד של מכוחו
כשהעבי אבל הנפילים, קורצו הזה החומר

 שהיא נדמה היה החד, מבטה את עלינו רה
 בולשביקית כאישיות שקוף... אוויר רואה

 מאמינה פשוט היא דגולה, ואף אופיינית
 הבלתי הזולת דיוויזיות. מספיק לנו שאין

 אם מיותר, לה נראה מרבבה, הקטן חמוש,
נראה. בכלל הוא

 חס־ כאשה בעיני נראתה מאיר ״...גב׳
 ויהדותה חדת־חושים, שנונה, רת־רחמים,

האי העם בחוכמת המצתה ערב באותו
ה ישראל, ממשלת בפיה... שהיתה רית

 איננה למרוניטים, צדק לעשות מסרבת
 ייחוס מכוח אלא יהודית ממשלה בעיני,

יהו לתפילה היום מצטרפת אני הסבתא...
 מן זדון ממשלת שתעבור עתיקה דית

 שחלומותיה לראש־הממשלה בניגוד הארץ.
גאולה.״ כיסופי עדיין לי יש התגשמו, כבר

 רוב כלומר, האחרת, הפלנטה ״...כוכבי
 על לוותר מוכנים אינם הממשלה, שרי

ובי פנימית, התשה מלחמת של הסטיכיה
 המדינה של היהודי אופייה נשחת נתיים

העולם.״ אומות ולעיני לעינינו
העכ השורות. התייצבו זו התקפה מול
 יצאו לבון פרשת מאז שהסתתרו ברים

 אברהם עצמו על קיבל בהארץ מחוריהם.
 דליה של רשימתה עם להתמודד שווייצר

 ״לגברת כי קבע, בה ברשימה רביקוביץ/
 אורך גם התבונה, גם חסרים רביקוביץ׳

 לא ברבים ויוהרה בורות הפגנת הרוח...
למע נחלצת היא שלמענם מי את מחזקת
של התיזה את שווייצר המשיך רכה...״

רכיקוכיץ׳
זדון ממשלת

מראשי מבוססת הציונות כי שטענו אלה
נישול. על תה

 למשוררת שיש ״מסתבר שוייצר: כתב
 ויהדות, יהודים של אחר דימוי העברית
 זוהי ואומנם ורחמנות. רוך הם שעיקריו

 וא־היסטורית ומסולפת — מושכת תדמית
 עתיק עם הוא ישראל עם שוות. במידות

יש עם אף בגילגולים. עשירות ותולדותיו
או לכבוש העומד או בארצו החי ראל
 שערך בטבח החל ואכזר. עז עם הוא תה,

מ במיצווה וכלה בעגל בסוגדים משה
 בעמים לעשות שצריך מה לגבי דאורייתא

 מלאה הכיבוש, לפני בארץ־ישראל שישבו
וקנאות לנוקשות הוכחות היהודית המסורת
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