
ב ק ע ת י ר ש / ש ם אי י ד א מ מ

ד אחת פעם מי ת ל ו
:דוגמות שלוש תחילה

 ישראל יומוני כל סוף־סוף נזכרים פקודה, לפי כמו •
 עם כולה הלבנון מפת בצורת חזותי מידע לקוראיהם להגיש
 מטוסי בתותחי סוריים מסוקים שני השמדת מקומות סימוני

(״סוב טילים מסיכון משוחררים עדיין הישראלי, חיל״האוויר
 זירת- כי המצוי, הישראלי לקורא מתחוור או״אז !״). ייטיים

 אף־על־פי בצפונה, לא וכלל הלבנון במרכז מצוייה הקרבות
 המשכילית בישראל הממלכתיים ואמצעי־התקשורת שהעיתונים

ן הקרבות על בלי־הרף לקשקש ממשיכים ו פ צ  ועל לבנון, ב
ן ישראל שמגישה הסיוע ו פ צ הלבנון. ל
 סודות מגלה ״מעריב״, של הפוליטי סופרו כפיר, אילן •

 המדינאים ״בין למשל: .29.4.81־3 מחדר־הממשלה מדהימים
 (!)קיימת מובהקים, כ,ניצים׳ המוכרים אלה במיוחד הישראלים,

 הכי בלאו הוא וסוריה ישראל בין הצבאי העימות כי דעה,
 הצבא את להכות הזדמנות(!) להחמיץ אין ולכן זמן, של שאלה
 זה בגין של (בפיו לכך.״ הזדמנות(!) תהיה אם בלבנון הסורי
 את לחסל(!) לסורים תניח לא היהודים ״מדינת כך: נשמע

 התקיף הביטחוני הקו ״מתנגדי :תומו לפי ומציין הנוצרים״),
ת ערב של בתקופה כי חוששים, (בממשלה) ו ר י ח  יהיו ב

 אופציה בכיוון המדיני הדרג את שיעודדו גורמים ,הליכוד׳ בתוך
 מוסיף כפיר אילן מספיק, לא זה ואם הסורים״. נגד צבאית

 יעשו הסורים כי השבוע, לי אמר בירושלים מדיני ״מקור עוד:
 שישראל וישכחו הישראלים, האזהרה משדרי יתעלמו אם טעות

. ערב נמצאת ת ו ר י ח  של הגירוי סף עלול כזו בתקופה ב
הרגיל". מן נמוך להיות הגלויה הסורית ההתגרות כלפי ישראל
ם עובר לא ו , י ד  משה העורך, עושה עיתון ובאותו אח

 הלבנוני העם בשם בלתי״רגילה בעוצמה להתנבא ראה שגם — ז״ק
ק — חן) מוצא לא או חן מוצא מוסלמי, רובו (שכידוע, ו ח ש ל  

 אמריקאים, דיפלומטיים מקורות מפי ״רויטרס״ סוכנות טענת את
הממש הכלליות הבחירות ריח עולה בלבנון צה״ל מהתערבות כי

 מאווירה להיבנות מחשב ״הליכוד" שכן בישראל, ובאות משות
לוחמנית.

שדומה ״מעריב", ערבים.של לעניינים הסופר גרנות, עודד •
 יודעי להיות האמורים ו״חוגים" ״מקורות״ על אמון הוא כי
 של מופתעת מנקודת-מבט 27.4.81-3 כותב באזורנו, דבר כל

בשלב נוסף (!)״חידוש :מיזרח־תיכוניים דם לסוגי מומחה
 של הצטרפותם הוא בלבנון הסורית הלחימה של (!)החדש

 חיילי לצד הסורית הלאומית המיפלגה של הנוצריים הלוחמים
 גוברים הלבנוני בפרדוקס הנוצריות• המיליציות על בידי סוריה

נוצרם.״ לוחמים שבן הדם אחוות על שונים ושיקולים אינטרסים

ז להביא שטרחתי הדוגמות שלוש של המשותף המכנה מהו
 במדינת הפושות ובילבולת בורות הוא לדידי, המשותף, המכנה

 שבה שכנה במדינה המתרחש על משהו לדעת האמורה היהודים,
חילוץ. אין עד כבר אולי — שקועה נכון יותר או מעורבת, היא
 וצפון מרכז דרום, בין הבדל כגון פשוטות, גיאוגרפיות עובדות ״
 אמור שלכאורה ערבים, לענייני כתב מחוורות. אינן שכנה ארץ של

 ״סודות" את בית-רבן של כתינוקות להם ולשנן לקוראיו להסביר
 שמדבר (מי הטעיה כדי עד המסובך הלבנונית, האוכלוסיה הרכב

 אחת, מיקשה הם כאילו אחת, בנשימה בלבנון הנוצרים על
 האופייני המצב את מבהיר שלא מי ?סח הוא מה יודע אינו פשוט

 התיכון, במיזרח מיעוט כיתות של — ומעולם מאז — המיוחד
 מטפח רק אותו, ״לכופף״ שאי־אפשר מצב בעיקרו, המוסלמי

 הבן־גוריוני הפריפריה חלום על לדבר שלא ״כורדיות", אשליות
 ״אחוות היעדר נוכח מחדלית הפתעה זאת תחת חושף — ושיברו)

 אותו שם לא שאיש כך, על לדבר שלא בלבנון, נוצרית״ דם
 נודף אם בין — חביב ולא ואחרון אחוות-דם. לענייני ושופט שר
 אם ובין בלבנון המעמיקה הישראלית מהמעורבות בחירות ריח
 ובכל זה, וגם זה גם ולא או, או של מצב כאן שיש ברור לא,

 הדיפלומטיים והמקורות ״רויטרס״ את שטורפים לפני אופן
 הדיפלומטיים והמקורות הכפיר את לטרוף צריך שלו, הזרים

שלו. המקומיים
 הישראלית הלחיים צביטת מסכת את לגבב מבלי — זה וכל
אמרי ושתיקות התבטאויות לפרש האומללים והנסיונות העצמית

 והכו עלו לאמור: מוושינגטון״, ירוק ״אור על כמעידות קאיות
ברית-המועצות. סוכן בסורי,

 יבהירו הירושלמים הסנוורים למוכי המנצנץ האור צבע מה
 תמול-שלשום אך אשר אמריקאים אותם בעצמם, האמריקאים

 אם ן הרוסי העם קיבות על שהכריזו הדגנים חרם את ביטלו
 — להם יבושם אפגניסטית, בווייטנאם הרוסים של נפשם חשקה
 הכריזמטור נכשל אילמלא לסבול! האמריקאי האיכר צריך. מדוע

 היתה בקובה, קסטרו מישטר בהפלת מחפיר כישלון קנדי ג׳ון
 כרגע. שותקת היתה ומוסקבה המערב למחנה כיום שייכת קובה

 כשם לארצות־הברית סמוכה קובה הכל, שככלות מכיוון
 לזכות טוענת ישראל ואם ;לברית-המועצות סמוכה שאפגניסטאן

 משלה, ויאט״נאם יצירת כדי עד שכנה, כמדינה בלבנון התערבות
 הסובייטית הטענה בדבר ומה סוריה, של חלקה ייגרע מדוע

 לנעשה אדישה להישאר יכולה ברית־המועצות ״אין כי הנושנה,
 דבר הסובייטים, את לתעב הוא אחד דבר — הדרומי״ בגבולה

 ארצות״ אין שאם דבר הגיאופוליטית, מהמפה להעלימם — אחר
 אותו תלמד הצידקנית שישראל מוטב אולי לעשותו, מעזה הברית
ממנה. הזהירה גם אבל החזקה, מבעלת״בריתה היטב

 מכאב חוץ משיגות הן מה — העצמיות הלחיים צביטות אבל
!לחיים

 סוס על הרוכבים בסוריה, הבלתי-נמנעת״ ״המלחמה מחרחרי
בתוקף רק ולו שלהם, את להשיג עלולים הנוצרית, ההזדמנות

 מפריץ 1921 מאז אשר ישראל-ערב, המילחמות מחזור חוק
 דבר עכשיו היש אכן, שנים• שבע-עשר מדי ממש של מילחמה

 מגש על תוגש סוריה צה״ל! על״ידי דמשק מכיבוש יותר חיוני
 הפרו-סובייטי אטד מישטר ?המערבי לעולם הישראלי הכסף

 רמת״הגולן < יימחק אש״ף < הרמז את יבין סאדאת ?יטואטא
 ן תעלה בעמים ישראל קרן ומצפצף? פה פוצה באין תסופח

 ?תתחדש העלייה ?תיפסק הירידה ן לכינרת יוזרם הליטאני
 וישחרר החדשים מהשטחים יוזרם זול כוח-אדם תיעלם? הנשירה

 הישראלי הצבאי חמימשל לתיחזוק צה״ל מילואי את שיבוש באין
 קשריה את ותחדש לקח תלמד ברית-המועצות רבתי? בסוריה

 ? ירושלימה יחזרו שערקו השגרירויות וכל ישראל, עם הדיפלומטיים
 החולה עמק תושבי — העיקר את לשכוח לא רק — והעיקר
 והגליל הגליל״) ״אצבע המיפלצתי בשם המכונה לאיזור (הכוונה
המיקלטים• מן ייצאו המערבי
 והקליעות השרוני והרהב הבגיני. השחץ חרף שעה, שלפי מפני

 משוגרות הישראלי, חיל-האוויר מטוסי של ביותר המדוייקות
 לא ואם ביומו, יום דבר ישראל לעבר רקטות ממטולי פצצות
 למעשי ולתמיד אחת קץ ויושם דמשק ותיכבש מילחמה נעשה

 הילד של השאלה מן מנוס יהיה לא באיזור, צבאיים התגרות
 מכל ישראל לעם יצא ״מה העירום: המלך את שראה ההוא,

 שונות מצורות בצורות בלבנון שהשקיע האדירות ההשקעות
 בצפון העם אם מטוסים, דלק לרבות ליטאני״, ״מיבצע מאז

במיקלטיס! יושב הארץ
 הפשוטה השאלת את המצאתי בתל־אביב, היושב אני, לא

 דיווח בצפון, ״דבר" כתב וייס, שמעון הזאת. והמתבקשת
 הקוראים של וקולם ויותר יותר פוקעת ״הסבלנות :29.4.81ב-

 מיזנון בעל ג׳ינו, אומר הצפון. בישובי נשמע העניין׳ את ,לחתוך
 ובתל- בירושלים שיושבים אלה את מבין ,אינני :במטולה ידוע

 העניין עם ולתמיד אחת לגמור יש — להחליט וצריכים אביב
 מפציץ, חיל-האוויר ולחיות. להמשיך אי-אפשר כך הרי הזה•

י ר ח א  בשביל אז הקטיושות. את חוטפים אנחנו דקות חמש ו
 שינה בלי לחיות יכול אדם זמן כמה ז האלה ההפצצות מה

ונפוחות.״ אדומות הן שבוע. כבר נעצמו לא שלי העיניים בלילות!
 מנופח, צבאי חסתבכות-נפל במיבצע התחיל זח שכל — לחשוב

 יצרית, תגובה מתוך שבא נקמת-ילד-קטן־עוד-לא-ברא-השטן, מיבצע
 בכביש החבלני הפיגוע מחדל על וחסרת-אונים וזעם סנוורים מוכת
 בלבד זו שלא דה-לוקס, מיבצע ? ח״קאנטרי-קלאב״ ליד החוף
 חיזק אלא כוחם, את עיקר לא ובוודאי במחבלים כמעט פגע שלא

 חדירה, בנסיונות יתר לתיחכום ודירבנם נשק בסוגי מאז אותם
 ועד עשן בתמרות בדם, באש, להסלמה מהסלמה מאז והוליך
המיוחלת. למילחמה בטוחה בדרך — הגיע טילים

 עד ישראל מצביאי להחכמת די היה לא זח שכל — לחשוב
 מכאיבות, גם אם מוצקות, עובדות שמכוח להביו, ראשם שייפתח
 וסופי מוחלט ניצחון הערבים את לנצח תוכל לא לעולם ישראל

 חיים שוב השמיעה מיספר ימים לפני שאך אמיתה — במילחמה
 ״לנצל נפוח כסיר צפונה שועטים והם — עיתונאי בראיון בר-לב

 של מוכר לא פטנט בחסות בסוריה ״לחכות״ כדי הזדמנות״
 בגין- של מדרשם מבית ההיסטורית חיחודית-נוצרית האחווה

 מביישת, אינה הייג אלכסנדר אוזני על חמורעפת שבשורתה שמיר,
 שבחיים היודע הזה, חטוב האמריקאי הנוצרי את משום-מה,

 ואינה עצמי, אינטרס ויש נשגב עיקרון יש מעשה, ויש הלכה יש
 שוב כמה בגין, ״אוי, להגיד: הזה לנוצרי-שבנוצרי לו, גורמת

 ברזרבה, שלך היהודי צה״ל את תחזיק !מה יודע אתה !שהזכרת
 לפעולה נכנס כבר הנוצרי, העולם מגן האמריקאי, הצבא הנה כי

 בכלל הוא לא שלנו!״? עסק זה הכל, אחר הסורים. הנאצים נגד
 במילחמה צבאו־הוא ואת ארצו-הוא את ולסבך להסתבך ממהר לא

 ביהודים הנאצים שעשו מה בדיוק הלבנון בנוצרי ״העושים בסורים,
״הארבעים בשנות  באמת הקלס למרבה יותר, ולא פחות לא !

 שותף שטוף־מוח שאינו בעולם משכיל שכל הישראלית, ובאמינות
לו.

 יותר לוחמנית ויותר, יותר צבאית נעשית שישראל — לחשוב
 לחכות״ ״הזדמנויות מנצלת ויותר, יותר קרבות שואפת ויותר,

 השלום, את והביאה למילחמות קץ שמח 1956 סיני (הזדמנות
 ארוכה, ללא כוויה מצריים עם בשלום נכוותה כאילו — כידוע)

כוויות. ללא מילחמח חדשה, במילחמה רק לרפאה שאפשר
 הנו״צרים״, ״חיסול על גבוהח״גבוהה מדבר בגין שבעוד — לחשוב

הפלסטינים. את לחסל הצורך על פשוטה בשפה קציניו מדברים
המשאבים, כל את השכלית, האנרגיה כל את אילו — לחשוב

 היו בלבנון ישראל שהשקיעה לצורותיו בכוח-אדם התשומה את
 של מתוחכמים לאפיקים אלא מילחמתיים לאפיקים לא מתעלים

והידברות. מנע
 פצצת אם מחר-מחרתיים, סנוורים מוכי נעשה, מה — לחשוב

, רקטה ת ח !תחטיא לא המזל, לביש א
 !׳׳חרב תאכל ״הלנצח :בתל״ם ההולך אמר איך — לחשוב

 הרפתקה עוד פתרנו! ולא מילחמה עוד גמרנו! ולא זבנג הלנצח
!החלמנו ולא הקזה עוד !נחלצנו ולא

 שיקום עד ג׳ינו, מעיני כולו התבלול פעם היפול — לחשוב
 העניין עם לגמור אי-אפשר ״אם ויגיד: האומה של מוסמך כנציג
 במיזרח גם שלום דרכי ננסה לפחות, אולי, ולתמיד, אחת הזח
 לחסוך נוכל אולי מקטיושות, מנוס אין אם לפחות, בצפון! וגם
 העלייה תתחדש ואז — לאיכות־חיים ולהקדישו יקר כסף קצת כך

 ולמי שבחיינו, חג׳ונגל ויחוסל הנשירה ותיעלם הירידה ותיפסק
 עם ולגמור ענקי צה״ל להקים גם נוכל אז — מאוד שמודאג

 מה סוריה, מה לבנון, מה ולתמיד: אחת באמת חזה העניין
 כי וחוולגה, הדנייפר הדון, אל קדימת — בראדה ומה ליטאני

ירוק!״ אור נתנו כבר האמריקאים העיתונים, שיכתבו מה לפי

במדינה
 )42 מעמוד (המשך

 כל אחר למלא נוהג אשר חוק,
 מתגורר הוא שבה המדינה חוקי

 שמא או מצוי, הוא שבה והחברה
 התובע, אמר לכן, אותם. מפר הוא
 פלאטו־ כילכל כיצד לבדוק יש

 היה שבה בארץ ענייניו את שרון
 ואם לכן. קודם וחייו עסקיו מרכז

 הקל* בצרפת, שם, גם כי יתברר
בעונ כך על ונענש בחוקים, ראש
 עשר עד ביותר, חמורים שים

 לשמש הדבר צריך מאסר, שנות
בארץ. לבית־המישפט אינדיקציה

 פסק- והביא התעצל לא קירש
 קיבל בו אשר ,1973 משנת דין

 השופט מפי ביודהמישפט־העליון
בפ קודמת הרשעה בייסקי משה
 רד בבית שנידון נאשם של ריצה

 אולם לחם. בבית המחוזי מישפט
תו היה הורשע עליו החוק סעיף

 הישראלי, החוק לסעיף בדיוק אם
 בעצם מתבססים החוקים שני שכן
ב בארץ שנהג האנגלי החוק על

המנדאט. שנות
 כהן, צבי השופט דווקא זה היה

 והסניגוריה, התביעה את שהפתיע
 עתיק ישראלי פסק־דין שלף כאשר
ה של מפיו ,1951 משנת יותר,

קידש פרקליט
העניין נסיבות שיקול

 שקיבל דונקלבלום, אריה שופט
 בית־מישפט של קודמת הרשעה

 לכת, הרחיק ואף בשוד. אנגלי
ה אנגליים, פסקי־דין שני וציטט

 משכנעים תקדימים עדיין מהווים
 הרשעות קיבלו בהם בישראל,

ומאוסטרליה• מצרפת קודמות
 כך על בהיעדר״. ״פסק־דין

 טענה רק הסניגוריה בידי נותרה
 פלא- נידון הנוכחי במיקרה אחת.

בצר בית־המישפט בפני טו־שרון
 בשנים שביצע עבירות על פת

 בשנת עליהן ונשפט 1965—1963
 ולפי בפניו, שלא נידון הוא .1979
 לו ניתנה לא גם הצרפתי החוק
 עורך־דין. לעצמו להעמיד רשות
 בתיקים הנאשמים יתר יכלו ולכן
 האשמה, כל את עליו להטיל אלה

 להתגונן. דרך כל היתה לא ובידו
בצר גם סופי אינו כזה פסק־דין

 אחד, צד במעמד שניתן כיוון פת.
 הנאשם, של כלשהי הופעה וללא
 (פר בהיעדר פסק־דין נקרא הוא

 הנאשם על־ידי לביטול וניתן דפו),
 זאת. ויבקש בצרפת שיופיע ברגע
 מתחיל פסק־הדין של ביטולו אחרי

 כלום ולא לו שאיו חדש, מישפט
הנאשם. בהיעדר שהתנהל למישפט

 השופטים בהרכב בית־המישפט
 אור, ורות כהן צבי שבתאי, יצחק

המעניי לטענות קשב־רב הקשיבו
להחליט. כדי ויצאו נות׳

תק מעתה שתשמש ההחלטה,
הרשעו כי קבעה, ישראלי, דים
 מחוץ• נאשם של הקודמות תיו

 ב־ בדרך־כלל קבילות הן לארץ
 בית- אולם ישראלי. בית־מישפט

 את מיקרה ב&ל ישקול המישפט
 מיש־ מה ויחליט העניין, נסיבות

כזו. והרשעה הרשעה כל של קלה
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