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 בדרום. ״שירד. השפעה לכך להיות עלולה

 הסורים [שהגישו האולטימטום, במיסגדת
 ■להדיח הדרישה ׳את גם הציגו לנוצרים,

 קיים) ׳אינו (שלמעשה הלבנוני הצבא מן
 רבי־ ,בדרום הישראליים הסוכנים את

 בכוחם אין אם ■ושידייאק. חדאד הסרנים
 המובלעת את כיום לחסל הסורים של

 לפחות הרי ׳בישראל, הקשורה הדרומית,
 לגיטימיות, כל ממנה לשלול יכולים הם

האדם. לשילטון ולהכניעה
 למנוע כדי לעשות ישראל יכולה מה

 שאר על סוריה ׳של ׳מוחלטת השתלטות
לבנון? חלקי

 באוויר. מפגינה ישראל מדברת. ישראל
 היזא מה מאיימת. מזהירה, מתריעה, ישראל
לעשות? יבולה

 שום :.היא הסבירה התשובה
להיכנס רוצה היא אין אם לא, דכר

פראנג׳יה סוליימאן
ניקמת־דס

אל־אסד נשיא־סוריה
הזדמנות ניצול

סו שאת רחכת־ממדים, להרפתקה
ישור. מי פה

ב מאסיביית ישראלית התערבות מיילב׳ד
 אין גדולה, מ״לחמה ׳של בממדים צפון,

להש הסורים מן למנוע היכול בעולם כוח
 ׳לבנון על אחת, ׳במכה או ׳בהדרגה תלט,
 עתה להתייחם יש מעשית, מבחינה בולה.

מסוריה. חלק כיאל לבנון אל
 אהד גורם רק יש ישראל, מילכד

 למנוע מובהק אינטרס לו שייט
 ממשלת כעיני אכל אש״ף. :זאת

הסורים. מן גרוע אש״ף ישראל,
 ביוני ישראל, ממשלת הסכימה כאשר

 חרצה היא ללבנון. סוריה לפלישת ,1976
 אין למוות. לבנון ■עצמאות שיל דיניה את

יזה. פסק־דין על מעשי עיירעור
ה את ישראל ממשלת עודדה למעשה
 ישל מוסת־הסנוורים הפיאודלית מנהיגות
׳שאינה להרפתקה, להיכנס בלבנון הנוצרים

ה ■לעדה ׳בטרגדיה להסתיים אלא יבולה
׳בלבנון*. נוצרית

 לפלוש לסורים ׳שקראו האמריקאים, גם
 לעימות עתה ייכנסו לא בוודאי ללבנון,

 שנוצרה הסורית-אמריקאית, הברית עימם.
 יניחו לא האמריקאים מעמד. מחזיקה אז,

 הפגנותיסרק מאשר יותר לעשות לישראל
הסורים. נגד

סגו כמלבודת נמצאים הנוצרים
רה.

 מ־ השיפוע שהציצו הנוצרים, חשבו מה
היש הכפיר מטוסי את ׳וראו מיקלטיהם,

 בשמי מטס־ההפגנה את עורכים ראליים
? ביירות

 זוהי כי קיוו בוודאי שביניהם הטיפשים
 למייל־ גדולה, ישראלית לפלישה הקדמה

 בידי ■לבנון ׳ולכיבוש ישראל״ת־סורית חמה
לנוצרים. הארץ את שימסרו הישראלים,

 לחשוב יכלו ׳בישראל מטורפים כמה רק
 השלמה ארץ־׳״שראל ואנשי אפילו כך. על
 כדי ההזדמנות את לנצל אלא הציעו לא

 יברור לא לישראל. רמת־הגולן ■את לספח
■בביירות. לנוצרים הדבר יעזור יבמה

 מבינים ■בוודאי יותר החכמים הנוצרים
 ׳שיל־ ׳ותחת הסיורים, בצל מעתה יחיו כי

מרירות ביליבם שיש יתכן המעשי. טונם

ג׳מאייל פייר
לאוייב דזזרזנה

שמעון כאמיל
תיקוות־שווא

 להעבירם שעזרה ישראל, כלפי לא־מעטה
 הגדולה הפחת ׳איל ■אש״ף ישל הקטן הפח מן

הסורים. ■של
 הפאלאנ־ של הישראלי״ ״הקשר

 להם הכיא לא וכעלי־כריתן גדת
כרכה.

 ומאז, מייד הזה העולם שהזהיר כפי *
מאמרים. בעשרות
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