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ש לומר כדי באה הזאת ההקדמה כל

 ולא לבנון נוצריי לבין קוויזלינג בין אין
;לרעה המנוצלות קלישאות סתם כלום.
 ללוחמים כפופים המובלעות מנהיגי •

הנוצ הלוחמים מנהיגי בביירות. הנוצריים
 על־ידי לשם הובאו לא בביירות רים

ישראל.
 שהומלכו בלבנון מנהיגים יש אם •

 הנשיא דווקא הם הרי זר, כובש על־ידי
 אל־חוס. סאלים ממשלתו וראש סארכיס

 בית- צירי הצביעו הסורית הזרוע בכוח
הו מקבלים הם עבורם. הלבנוני הנבחרים

 וכל הסורי הצבאי משילטון־הכיבוש ראות
עליו. רק נשענת ״סמכותם״

 אלא אינם בלבנון הנוצרים הלוחמים •
 חצי מרדני, לוחם, גוף איזה וכי מיעוטי

 מאורגן צבא־כיבוש בפני העומד מחתרתי,
 העמים כל י מיעוט איננו עוצמה ורב

 ראש, הרכינו הנורבגי, כולל הנכבשים,
 להיראות החל הלוחם שהמיעוט עד לפחות
הצלחה. סיכויי כבעל
 מקבלים בלבנון הנוצרים הלוחמים •
 נגד לוחם עם איזה וכי מישראלי סיוע

אוייבוי. מאוייב סיוע חיפש לא זר כיבוש
 לחפש מתעקש אתה אם !אבנרי מר לא

 דווקא אז קיימות, שאינן במקום השוואות
דו הנ״ל במאמרך שציירת ממה ההיפך

למציאות: יותר מה
 הם לבנון של הפולשים־הכובשים •

 שבהם, המתונים כולל הפלסטינים, הכוחות
 בלבנון יושבים הללו' הסורים. ובמיוחד

 לפני אליה ופלשו מישראל, יותר הרבה
ליטאני״. ״מיבצע

 סארכיס הוא ״הקוויזלינגי״ השליט •
 (אם ג׳ומייל. פייר או שמעון כמיל ולא
 סאר־ את לכנות בעיניך חן מוצא לא

 דוגמא לקחת מוכן אהיה ״קוויזלינג״ כים
 אין בעיני כאמור, ״פטן״, :משלך אחרת

מתמטי). ערך ממילא הדוגמאות למישחק
למח או הנורבגית למחתרת הדומים י•
הנוצ הלוחמים דווקא הם הצרפתית תרת
מפו היתה הצרפתית המחתרת גם : רים
חש בחיסול עסקה היא גם בתוכה! לגת

 מ־ סיוע קיבלה היא וגם פנימיים, בונות
 חלקים מבנות־הברית. רשמי, ״אוייב״

 קיבלו אף מרוחקים, באזורים בעיקר ממנה,
 — מ״האוייב״ ישירות הוראות לעיתים

 הלבנוניות המובלעות מפקדי כמו בדיוק
מנ החלטת פי על וזאת ישראל, שבגבול

המחתרת. היגי
 אבנרי, מר בעיני חן מוצא לא זה כל
 הוא אותה הבידלאומית, העיתונות שכן

 את סיווגה ביותר, סלקטיבית בצורה קורא
שבעו ״הרעים״ בין לבנון של הנוצרים

האי בעייתו באמת שזו אומר הייתי ז לם
לומר יכול איננו רציני עיתונאי בלבד. שית
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 הבין- מהעיתונות חלק של הקלישאות
 הנוצרים לומר. מה עוד יש לאומית

מנצ ״עשירים ״פאשיסטים״, ״ימניים״,
 ״הפרולטריאט המוסלמים ? וכר... לים״

עי קורא אני גם והמתקומם״? המנוצל
 גם אבנרי אורי כמו בין־לאומית. תונות

 לצערי יכול אינני כי עליה סומך אני
 ואני מקרוב. הלבנוני העם את להכיר
 בלתי מסיבה אבנרי, שאורי דברים, קורא

התי למשל, כמו, קורא, אינו לי, ברורה
 של המתקדם״ ״השמאל מנהיג על אורים

 ג׳ונ- כמאל המנוח !הלבנונים המוסלמים
הר בעולם אין תיאורים אותם לפי בלאט.

 ימי־הביניים בסגנון פיאודלים מושלים בה
 שממשיך וכפי ג׳ונבלאט כמאל שהיה כפי

 נרצח הוא מיקרה בכל בנו־יורשו. להיות
״המת והבן הסורים, ״המתקדמים״ על־ידי
 הוואסלים יתר עם בסך היום צועד קדם״

 הסורי שילטון־הכיבוש של ״המתקדמים״
בלבנון.

 הבין־לאומית בעיתונות קראתי מאידך
 :הלבנון שבהר הנוצרים על תיאורים גם

ב בעוני, החיים, בסגנון הבדל שום אין
 האיכרים לבין אלו בין החברתיות בעיות

 אלה בין אין הפלשתינאים. או המוסלמים
 ושום ״שמאל״ שום הבדל: שום לאלה

 או שבצדק לאומי, ייחוד ישנו ״ימין״.
 לעצמם תמיד ונתנו נותנים בצדק שלא

 אבנרי לאורי ואין אלו, אדם בני מיליון
מהם. זו בסיסית זכות ליטול זכות

 מהעובדות נתעלם אם שאלה: ולסיום
ונע ההומאניסטית, מהבעייה ואף שבשטח

טוב האמנם ב״ריאל־פוליטיק״ לרגע סוק

בלו לתמוך לסרב למדינת-ישראל ונכון
 לה להיות ורוצים עזרתה המבקשים חמים

 גם ולוא לסייע, זאת ותחת לבני־ברית,
 שבאוייבותיה, ולמסוכנת לגדולה בעקיפין,
ייקראו שפויה מדיניות הלזאת לסורים?

תל־אביב מונורא, חברת מנהל כהן, י.ד.

תחתית כלי הכית

בק כי שר־האוצר, על־יידי התבשרנו
הד מחיר את להעלות שוב עומדים רוב
 רק כמובן, תבוצע, ההעלאה .209ב־ס׳ לק

 חודש של תוספת־היוקר תשלום אחרי
ההתייק על הפיצוי שאת כדי אוקטובר,

העוב יקבלו ממנה הנובע וכל בדלק רות
 מכונית לרכוש שהצליחו השכירים, דים

אפ חודש של בתוספת־היוקר רק פרטית,
העובדים יצטרכו שוב וכך, .1979 ריל
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 עבור שלהם ההוצאות את בכספם לממן
עבודתם.
 פעמים ואחת אלף ניסו כבר בעבר

 במדינה, הפרטי הרכב בעלי את לארגן
 הממשלה, נגד קבוצת־לחץ שיהוו כדי

 שאפשר חבית־ללא־תחתית, בהם הרואה
הניס שכל אלא סוף. בלי ממנה לשאוב

 שבעלי־הרכב הזמן הגיע נכשלו. יונות
 המתמדת הסחיטה נגד סוף־סוף יתארגנו

 מחיר־הדלק בייקור הרואה הממשלה, של
המתדל קופתה למילוי לא־אכזב מעיין
דלת.

כמחסום כערבי ?עבור

 475 !באוטובוס נסעתי ,23.8.78 ,׳ג וביום
ב בערך לוד. לעיר מתל-אביב אגד של

 הכניסה לשער האוטובוס הגיע 13.00 שעה
 הנמצא במחסום ונעצר ׳שדהיהתעופה, של

 !ושאל לאוטובוס עלה מג״ב ואיש במקום.
 ״טאיזור אמרתי: ואתה?״ ״מאיפה אותי:

 :אמרתי ״רד.״ :עלי פקד הוא באר־שבע.״
 ממשיך אני ,לשזז־,-והתעופה נוסע ״!אינני
 לי יש חפצי, !את לבדוק יכול אתה ללוד,

ורד.״ ״קום !שוב: לי !אמר תעודת־זהיות.״
 בקול לחברו ואומר ■שהוא תוך ירדתי,

 לא ״אני ׳אמרתי: אותו!״ ״!תפוס רם:
 הבטחד הבדיקות !את מעריך אני פושע,
 האוטובוס זה, בשלב לבדוק.״ זכותך ניות,
בדרכו. והמשיך המחסום את עזב

 אותי ולקח השני החייל בא בינתיים
 שלי. התיק את לפתוח עלי פקד לצד.

 לתעודת־זהות. !אותי ישאל -והוא פתחתיו
 כרטיס ״קניתי להם: אמדתי לו. הראיתי
 לשם. להגיע צריך ואני העיר, ללוד נסיעה

?״ לעשות עלי מה נסע, האוטובוס כעת
 יבוא תיכף בצד, ״תמתין לי: יאמרו

 דקות, 15כ־ חיכיתי אותך.״ ירקח האוטובוס
פני אוטובוס, כל הגיע וסשלא יותר, אולי

 לא ״האוטובוס ואמרתי: שוב אליהם תי
 ללוד כרטיס ״קניית ואותי: שאלו בא.״
 ״תראה :יאמרו ״כן.״ :׳אמרתי ?״ העיר

 יד הכרטיס את לקחו להם. הראיתי לנו״.״
 מוכן אני ״בסדר, ואמרתי ״חכה.״ אמרו:

לחכות.״
 רבע-!שעה ׳אולי דקות, כמה עוד חיכיתי
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