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 מנחם התהלך השבוע כד משך ף*
 כי חש הוא קודר. במצב־רוח בגין

 ד.כ־ היסטורית, משימה לבצע עליו מוטל
לחו עליונה: מוסרית כחובה עליו פוייה

בלבנון. הנוצרים להצלת מסע־צלב לל
הנוצ את כנין ראה כדימיונו,

 יהודי שד בדמותם האומללים רים
 אז הנאצית. השואה כימי פולין,

 עדיו כי חש כנין העולם. החריש
 מדינת-היהודים כי עתה להוכיח

אז. העולם עמי כמו תנה: לא
 בגין, לדעת מכך, הנובעת המסקנה

לעזרת לחוש :היתר.
 מטבח להצילם כדי הנצורים, הנוצרים

; בטוח.
 התנדנדה ארוכים ימים כמשך

 הרפתקה סף על השבוע ישראל
 מנהם שד רימונו כאשר הדשה,

העי כוח־הדחף את מהווה כנין
קרי.

 לראש־הממשלה קורע בלבנון ״המצב
 מאנשי־ליש־ אחד השבוע אמר הלב,״ את
שקורה ממה מזועזע ״הוא בגין. של כתו

 נכי עד לישראל הניע נ׳מייד־הכן
 חיל־ שד פפינת־טילים שד סיפונה

 לנמל שנכנסה הישראלי, הים
 הנמל — לביירות מצפון ג׳וניה,

 לדיברי הנוצריות. המיליציות של
 ג׳מייד התקבל האלה, העיתונים

 עם מייד ראש־הממשלה על-ידי
לישראל. הגיעו

 אני- למרדכי דומה אינו הצעיר ג׳מייל
 פיאו־ הוא מורדי־הגטאות. לשאר או לביץ

בירו לו באה שמישרתו פיאודל, בן דל
 הפיאודלים מן ג׳מייל, פיאר אביו, שה.

 בלבנון, המארונית העדה של הבולטים
 (״הפאלאנ־ אל־כתאב תנועת מנהיג הוא

 את מסר הוא המופלג גילו ביגלל גות״).
 שלו הפרטי הצבא על המעשי הפיקוד

ה הכוח הן שהפלאנאגות כיוון בנו. לידי
 המזויינים האירגונים בקרב ביותר גדול

נה הוא (״המיליציות״), הנוצרי הימין של
 הכוחות כל של הראשי המפקד מתואר נה

 רב, תוכן לו שאין תואר זהו אך האלה.
 פועל האירגונים מן אחד שכל מאחר

מנהיגו, של האינטרסים ולפי כאוות־נפשו

 את למנוע עימו וגמור מנוי היה וארשה.
ויהי־מה. השואה,
 עד הדשה אושוויץ תהיה לא

:ישראל נבולות

העום!״ ,.למען
 בגין התייצב סוערת, רוחו עוד ^
 מצלמות לפני שעבר הרביעי ביום י—

מוקד. בתוכנית הטלוויזיה,
 בשפה כמובן שנערך הראיון באמצע
ב הצהרה להשמיע בגין ביקש העברית,
:אמר הוא אנגלית.

ה האומות כל אל לפנות לי ״יורשה
 :זו לקריאתי לב לשים ולבקשו נוצריות
 מול עומד לבנון בצפון הנוצרי המיעוט

ה הטורי, הצבא שחיטה. של סכנה פני
ש ביותר, המודרנית בארטילריה מצוייר
 בעלת הסובייטים, על-ידי לו סופקה

המי את תוקף קילומטרים, 44 של טווח
יום. אחרי יום הנוצרי. עוט

הם היום, לי שסופק מידע פי ״על

 לוחמה־ של מחוכם תרגיל זה היה אילו
 ישראל, ראש־ממשלת מצד פסיכולוגית

בשתיקה. עליו לעבור היה אפשר
 רבות בבירות וגם ערב, במדינות ואכן,
ה שכזו. בתור ההצהרה נתקבלה בעולם,
 כי בלי־הרף, ומזכירים זוכרים ערבים
 ה־ תבעה הראשונה מילחמת־העולם אחרי

 כי בוועידת־השלום הציונית מישלחת
 יסופח הליטאני, נהר עד דרום־ד,לבנון,

בטו הערבים שתקום. היהודית למדינה
 זה. חלום להגשים מבקשת שישראל חים

פסי כהכנה להם נראתה בגין של הצהרתו
 על צה״ל של נוספת למיתקפה כולוגית

לישר ממנה חלקים לספח במטרה לבנון,
 למדי־ לבנון חלקי שאר את ולהפוך אל

ישראל. של נת־חסות
 בגין שמנחם היתה הצרה אולם

 כתר- עסק לא הוא פנים. העמיד לא
 הוא סערה. ונפשו המה, ליבו נילים.
-מפיו. שיצאה מילה ככד האמין
 מסוכן מצב ראש־הממשלה חשף בכך

בעו חי הוא כי הוכיח, הוא מאין־כמוהו.
המ עם כלום ולא לו שאין דימיוני, לם

ציאות.
נו סכנה קיימת היתה השבוע

 דימיונות-שווא סמך עד כי ראה
פקודות ראש־הממשלה יתן

ה את לגרור
 מי סופן שאת להרפתקות מדינה
ישור.

 שהתייחסה בעולם אחת בירה היתד, ולא
 ראש־ של לדבריו לרגע, אף ברצינות,
האחראים המוסדות גם ישראל. ממשלת
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 או מדינה איש עם שיחה כל פתח בגין
 קיטעי בציטוט שהוא, נושא בכל שר,

לדבריו, אליו, שהגיעו מידע
המתרח הנוראים המעשים על

ה במיעוט הצפוי הטבח ועל בלבנון שים
 כאילו לחשוב צריו מוסרי אדם ״כל נוצרי.
 ״אנחנו בגין. אמר לו,״ זה את עושים

טו שכנים כאל אליהם להתייחם צריכים
 את שהורגים שומע אתה אם שלנו. בים

לעזרתו!״ יוצא אתה שלך, השכן
 אליו זימן רבים חודשים מזה לראשונה

 ראשי־ לישכת ראש שהיה מי את בגין
 בשום נושא שאינו מיזרחי, אלי הממשלה,

 רהיט ושהפך בגין בלישכת רישמי תפקיד
ממר עימו. ארוכה שיחה וערך במישרד,

 של ביחסו התמורה למראה שנדהם חי,
 רק רצה בגין כי יותר מאוחר הבין בגין,

 הזדעז־ את להביע כדי נוסף בזוג־אוזניים
 הטבח ומן בלבנון ההרג ממעשי עותו

שם. הצפוי

סומרות שערות
 האש את להצית שעבד נפרדר ך*

 צעיר של בדמותו לישראל הגיע ן 1
ג׳מייל. באשיר בשם שחרחר,

כי הודיעה העולמית העיתונות

רופפת. קואליציה היא ביניהם והברית
 והביא לישראל כא זה כאשיר

 קיים מדהימה; ידיעה
 הא־ סוריה, נשיא כין חשאי הסכם

 יאסר אש״ף, יו״ר לבין אל-אסר, פז
 עומדים זה הסכם דפי עראפאת.

 רק לא משותפים, ככוחות השניים,
הנוצ האיזורים כד עד להשתלט

מתו לגרש גם אלא לכנון, של ריים
 לבתיהם ולהכניס הנוצרים את כם
הפלסטינים. הפליטים את אדה שד

 ושערותיו מסמר־שיער, סיפור זה \היה
 פיקפק לא הוא סמרו. אכן בגין מנחם של

 ג׳מייל, באשיר שהרי — לרגע אף בסיפור
לאמיתה. האמת שזוהי נשבע ידיד־ישראל,

 כל התעוררו בגין של הנרגש בליבו
 עצמו הוא כאשר השואה, מימי הזיכרונות

על שעלו הנאצים הקלגסים מפני ברח

המוני. רצח פני מול עומדים
 להם, עזרו :לבם לקרוא לי ״יורשה

!השם למען
 קודם ז הזאת התקופה פני יהיו ״מה

באירו שנרצחו היהודים, מיליון שישה
 באשר אפילו להם. עזרתם לא אתם פה.

 לאוש- קווי״הרבבת את ,הפציצו זעקנו
אחר להם. לעזור דבר עשיתם לא !׳וויץ

 לא דבר שום בביאפרה. ההמוני הרצח בן
 בקאמבודיה המוני רצח יש עבשיו נעשה.

דבר. עושה אינו איש ובוויאט״נאם.
 מאמין אני !מצפון יש לאנשים ״והרי

 האנושית הזכות יש. מאיתנו אחד שלבל
לחיות. הזבות היא הראשונה

 המידע סמך על לבם, מספר ״ואני
ב הנוצרי המיעוט :ביותר האינטימי

שחי של סכנה מול עומד לבנון צפון
 הכיבוש של העצומים הבוחות בידי טה,

 ז בלבנון לעשות לסוריה יש מה הסורי.
ז שם לעשות שלה לצבא-הביבוש יש מה

 הניחו !מלבנון הסורים ייצאו ״הבה,
 ולחיות עצמאית מדינה לחיות ללבנון
! שכנותיה בל עם בשלום

 :האומות לכל הדחופה קריאתי ״זוהי
 ובראש !בלבנון שקורה למה לב שימו

 אני אנגלית, מדבר אני בי אף וראשונה,
 להם. לדאוג צריבה צרפת לצרפת. פונה

 של הפטרון צרפת היתה דורות במשך בי
 הקולוניאלית. בתקופה וגם המארונים.

 עכשיו בנוצרים. להשתמש איך ידעה היא
צרי וצרפת בסכנה, הנוצרים חיי נתונים

ה האומות כל גם אן להם. לעזור כה
 הדבר, אותו את לעשות צריכות אחרות

 מסכנת״המוות העם את להציל שנוכל כן
גמורה." השמדה של

! מאמין בגין
 בדור שהושמעו ההצהרות כל ין ף*
 המוזרה חהצהרה זוהי כי ייתכן הזה, ^

 הרמת גרמה היא העולם בבירת ביותר.
 משיכת־ גרמה היא בפאריס גבות־ד,עיניים.

צוננת. רישמית והודעת־הסתייגות כתף,

 בתמיהה לדברים התייחסו עצמה בישראל
רבה.

 מה מושג אין לראש־ד,ממשלה כי נראה
ב המתרחש על מושג לו אין שח. הוא

 מידע על הסתמך לא הוא באמת. לבנון
 על־ידי לו שנמסר ושקול, אחראי בדוק,

 לאיסוף האחראים הישראליים המוסדות
התרג מתוך פעל הוא ולהערכתו. מידע
 מימי אישיים בזיכרונות שמקורה שות,

 לכל ברור להיות צריך מעתהבאירופה. השואה
 עלול ראש־ממשלתו כי ישראלי

 על-סמך גורליות הכרעות לקבל
 נרגיטות, בסיסמות עיוורת אמונה
כדום. ודא המציאות עם להן שאין

!״דאב !אב1"
• ראש־ העובדות: לגבי ודם־כל, ך
שנמ מידע סמך על דיבר הממשלה |*
ש בלבנון, הנוצרים ראשי על־ידי לו סר

מערכת־ד,הס לישראל. שליחם את שלחו
לה היום למחרת דאגה הישראלית ברה
 של הסודי״ ״ההסכם על הידיעה את פיץ

 תוך העולם, ברחבי ועראפאת אל־אסד
 אלמוניים לשירותי־ביון הידיעה ייחום

שונים.
 אך כעולם אין הצער, למרבה

 ברצינות המתייחס אחד רציני גוף
 מפי תבאים זה, מסוג ל״גילויים״

בלבנון. הנוצרי הימין ראשי
 טובות סיבות יש זה מוחלט לאי-אמון

 בלבנון, מילחמת־האחים החלה מאז מאד.
 הצדדים כל מצטיינים שנים, ארבע לפני

 מילחמה בנהלם מופלגת, בשקדנות בו
 אין אך זה. נגד זה חריפה פסיכולוגית

ה כל על עלה הנוצרי הימין כי ספק
זו. בתכונה האחרים צדדים
 כלי- מפיצים שנים, מזה יום, אחר יום

 תחנת־ — הנוצרי הימין של התיקשורת
 וכלים עיתונים הפאלאנגות, של הרדיו
 מסמרי־שיער. סיפורי־בדים — אחרים

 — ליריביהם יוחסו נוראים מעשי־שחיטה
העי- אך והפלסטינים. המוסלמים השמאל,
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