
בלבנון ׳שואל של חלקה על גחדש לחשוב הוגן עכשיו

 באירו־ מקום בכל אותם פוגש תה
 בנימלי־תעופה, הערבי. ובמרחב סד.1\

 בתי- של בטרקלינים בפאריס, בבתי־קפה
 ב־ בשכונות־פאר בלונדון, יקרים מלון

קאהיר.
 ימה שפת על במיסעדה השבוע ישבתי

 בחברת אירופית, בשמש־סתיו פיראוס, של
 שהתנדנדו בסירות התבוננו ידידים. כמה

 ודיברנו מטוגנים חסילונים אכלנו במים,
הישראלי־ערבי. השלום על באנגלית
השול ליד שישב הבודד, שהאדם ראיתי

העי חזות־פניו בעניין. מקשיב הסמוך, חן
באנג אליו פניתי ערבי. שהוא עליו דה

 את הצגתי בערבית, אותו בירכתי לית,
 רוצה היה אם ושאלתי כישראלי עצמי

ברצון. נענה הוא לשולחננו. להצטרף
לבנו איש־עסקים הוא שהאיש התברר

(הנוצ המיזרווית בשכונה המתגורר ני,
 מוסלמי- שהוא למרות ביירות, של רית)
 מילחמת־האז־ בימי ליוון ברח הוא סוני.

ה עם היחסים התחדדות לקראת רחים.
שנית. ברח הסורי, צבא

 כחוץ■ יש כמוהו דכגונים כמה
 כלי השיכ איש,״ ״כמיליון ץ לארץ

 שלושה מתוך — מיליון היסוס.
:מיליון
דוו ״לאו הנוצרים? בעיקר ברחו האם

בו הכסף ברח. כסף, לו שיש מי כל קא.
 שכניו בני־האדם.״ מאשר מהר יותר רח

 מתכוון והוא בדירתו, פגעו לא הנוצרים
האפשרי. בהקדם אליה לחזור
הי בלא תשובה, שוב ? במצב אשב מי
הפוליטי את סלק ״הפוליטיקאים. : סום

 בשלום. רוצה העם שלום. לך ויהיה קאים,
 המוסלמים לבין הנוצרים בין שינאה אין

מהפוליטי נובע האסון כל הפשוטים.
 הרוג כל כסף. להרוויח רק רוצים הם קאים.
כסף!״ להם מכנים
 ? ביותר הגרוע מי ? הפוליטיקאים כל

 מבין ומי גרוע.״ הכי הוא שמעון. ״כמיל
 ג׳מייל. ״פייר ן ביותר הנבון הנוצרים

 מנהיג הוא ג׳מייל לבנוני.״ פטריוט הוא
מנ הוא שמעון (הפאלאנגות). הכתא׳אב

 שהיא השנייה, המארונית המיפלגה היג
יותר. עוד ימנית
 בן- לא, חלוקה? בלבנון תקום האם

 תישאר לבנון בכך. מאמין אינו שיחי
מאוחדת.

 ? ולעיר למדינה תקומה תהיה האם ? ואז
ה אחרי שנה ״חצי ספק. אין לבן־שיחי

ישוק הבתים לקדמותו. הכל יחזור שלום
הלבנו והמיסחר יפעלו, שוב הבנקים מו,
 מהר.״ מחלימים אנחנו. כאלה ישגשג. ני

הפוליטיקאים. את לסלק הוא העיקר
 שלי, כרטיס־הביקור את לו מושיט אני
 לי ״זו בביירות. כתובתו את לי נותן והוא

 כרטיס־בי־ מקבל שאני הראשונה הפעם
 הוא בקול־רם. מהרהר הוא ישראלי,״ קור

 אל- ובאנוור קמפ״דייוויד בהסכמי תומך
 יצטרף עראפאת שיאסר ומאמין סאדאת,

היום. בבוא

הלבנונית בחן גאולה
 כמו- לנהל שאפשר כאלה, יחות

- ובמצ באירופה מקום בכל כעת תן י
 מזו מאד שונה תמונה מציירות ריים,

הישראלים. בכלי־התיקשורת המתקבלת
 הנוצרים השמדת ץ רצח־עם

 ץ חדשה אושוויץ ץ הסורים כידי
 כרצי■ כבך המאמין דכנוני אף אין

 שכחם המארונים לא גם נות.
נתקלתי.

 אין אכזרית. ומילחמה מסובן מצב יש
דצח־עם. שום

ב בישראל הצופים המוני ראו השבוע
 לשיא שהגיעה מביירות, כתבה טלוויזיה

 שניצח חבל מטעה. חד־צדדיות של חדש
 אפשר רציני. כתב שהוא יערי, אהוד עליה

 חד־הצ־ של הטכניות הסיבות את להבין
 הימין אנשי את ושמע ראה יערי דדיות

 לדבריו הגניב ושם פה בלבד. הנוצרי
אך הרישמי, הקו את הנוגדים רמזים
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ביירות במערב מלונות המילחמה: למרות
להחריד. עד מעוותת היתד. כולה התמונה

 לא אחד. מוסלמי אף צוטט לא בכתבה
 הפלג ראש פראנג׳יה, סוליימן גם צוטט

 היה הגיבור בסורים. התומך המארוני
 הקיצוני, הימין איש שמעון, כמיל אותו

 תוך אל פעמיים כבר לבנון את שגרר
״שומ קצין עקובה־מדם. מילחמת־אזרחים

שנאמר מבלי בהרחבה, צוטט הארזים״ רי

 ישראל בעיתוני מצוטטות פעמים כמה
 אש״ף, של המוסלמים, של תחנות־השידור

 אולי החוקית? לבנון ממשלת של אף או
מצו הימים שאר בכל בחודש. אחת פעם
 של זו — ויחידה אחת תחנת־שידור טטת

ה החליטה, לבנון שממשלת הפאלאנגות
 קיימת היתה אילו לחיסולה. לפעול שבוע׳

של חדשה מחתרתית תחנת־שידור בישראל

ת א מ

 הפאלאנגות דובר מזוהה האם ? קיצוני פלג
ה הנוצרים הפלגים אחד כנציג כראוי,
 — הלבנוניים״ הכוחות כ״דובר או ימניים,

 הציבור את המטעה לחלוטין, כוזב תואר
־ הובאה או מובאת האם הישראלי?  אי

ם  בצד הסורים, או המוסלמים, גירסת פע
 מסויים אירוע על הנוצרית־ימנית הגירסה

ל להיות צריך שהיה (כפי כ  ? פעם) ב
 זיהוי תוך הדברים מובאים ביכלל האם

 בעצמו לשפוט יוכל שהקורא כדי המקור,
אמינותם? את

 יערי אהוד של הכתבה הובאה האם
הקי הנוצרים מחנה של כתיאור בטלוויזיה

 הנובעת ההסתייגות הדגשת תוך צוניים,
נא תיאור שזהו הרושם שנוצר או מכך,

כולה? הלבנונית המציאות של מן
 החלטות דהחדיט עם יכול איד

יש שד לעתידה הנוגעות נכונות,
 באווירה לכנון, של ולגודלה ראל

 טוטאלית, שטיפת־מדח של זו
 לא שטופים הפוליטיקאים כאשר
 ואילו הרחכ, הציבור מן פחות

 מוח את גם שטפו שוטפי־המוח
ץ עצמם

סותרי□ שדים1
 התותחים בלבנון נדמו כאשר תה,

ליש ניתנה ויחסית), זמנית (לפחות ^
 שטי־ מתוצאות להתנער ההזדמנות ראל

 על מחדש ולחשוב הרת־האסון, פת־המוח
הישרא ההתערבות ועל לבנון פרשת

בה. לית
יצ של בימיו עוד התחילה, זו פרשה

הי תוך יתרה, מחשבה בלי רבין, חק
(אמ ללחץ כניעה המאורעות, אחר גררות
 קיצ־ פוליסיות ומחשבות בעיקר) ריקאי

נע לא מעולם (וקיצרות־רואי). רות־טווח
 האינטרסים על וקר־רוח מפוכח חשבון רך

 הלבנוני, בסיכסוך המעורבים הישראליים
 המעלות צונן בהיגיון נשקלו לא ומעולם

ה הישראלית, ההתערבות של והמיגרעות
ואח ממצה מקיף, באופן והסכנות, סיכויים

זו. מדהימה לקביעה אחראי אני ראי.
 נדון- מוסרי. וצד מדיני צד לעניין יש

זה. אחר בזה בשניהם, נא

ר י ס א

ההת (וביכללה הישראלית ההתערבות
 ומוס־ העיתונים דיווח לפי הקיימת, ערבות

 מאסיווית אספקה בצורת בעולם, דות־ביון
 ועוד) פוליטי, גיבוי וכבד, קל נשק של

 להביא בתיאוריה, מיועדת, להיות יכולה
הבאות: לתוצאות

תחת מאוחדת, לכנון קיום •
__רי.הנוצ ןיהימ ל_הבילעדן_ש וןהשילט

 נוצ־ מדינה והקמת חלוקת"לכנון !•
משיטחה. בחלק רית־ימנית

 או מלכנון, הפלסטינים גירוש •
וניטרולם. כוחם החלשת

מלבנון. הסורים גירוש •
לכנון תוך אל הסורים משיכת •

שם. כוחם והתשת
האמרי האינטרסים קידום •

 ברית־המוע־ החלשת לשם בלבנון, קאים
צות.
אל־ אנוור של כוחו חיזוק >•

הערבי. בעולם מתנגדיו והחלשת סאדאת
 יעדים

 וכהנה) כהנה
סותרים

לבנו במהדורה כהן גאולה מעין שהוא
 כ״ראש זוהה קסים שרבאל ואילו נית.

 גוש־ מנהיג שהוא לציין מבלי הנזירים״,
 של הלבנונית המהדורה הלבנוני, אמונים

לוויגגר. משה הרב
 כמו■ — היה הריעות מיגוון כל
 שכין זה כמו — ישראליים •טגים

 שיצייר מי קוק. והרב כץ שמואל
ת תמונה א ז יאמ ישראל, של כ

 המציאות את מסלף •טהוא עליו רו
תי אצלנו, ואילו מחרידה. כצורה

מקוכל. לכנון של כזה אור

למשל
מש

 יש הרי ? לא (ולמה כהן גאולה
 היו העולם ועיתוני בכך), רב ניסיון

י כבמקור בשידוריה תמשים ד י ח  י
 — בישראל המתרחש אור

 גיחוך אצלנו מעורר הדבר
 יכול נבון אזרח כל

 בקוראו בעצמו.
 בהאזינו תוני,

 ישים־נא
נון׳


