
במדינה
העם

הראשון בצריח חשוד
 קרא סמילגסקי יזהר

 ישראל לאזרחי
בכין בעד ?עצור

 השבוע יצאה תל־אביבית אשה
 בצה״ל, המשרת בנה, את לבקר

 כשחזרה הצפוני. הגבול בקירבת
התמוטטה. העירו;,
 בנה, את ראתה רוחה בעיני

ה הראשון הטאנק בצריח חשוף
המילחמה. תוך אל צפונה, שועט

פמילנסקי מזעיק
בחירות?״ של זיקוקים לשם ״רק

 ראתה שהיא בטוחה היתר, היא
האחרונה. בפעם אותו

 זה היה לא דנו:״ תתנו ״אל
מאז רבים אלפים בודד. מיקרה

 נמצאו ומאזרחיותיה ישראל רחי
 ב־ ,בחרדה מצפים — דומה במצב

 מיל- לקראת בזעם או פאטאליזם
 לשם בדיוק ידע לא שאיש חמה,

נחוצה. היא מה
ה אדם ביטא הכלל הרגשת את
 הרגשנ־ התפרצויותיו בשל ידוע
 יזהר״) (״ם. יזהר לעת. מעת יות

 חיר־ את שכתב הסופר סמילנסקי,
 בן־ איש־רוח, מחנך, חיזעה, בת

 ההומאניזם מאבות אחד של אחיו
ש מאמר כתב המודרני, הישראלי

אחד. ביום עולמו את קנה בו
 להצית לתת ״לא הכותרת תחת

לשע סמילנסקי, עשה מילחמה!״
 מטעם השישית חבר־הכנסת בר

 בן־ דויד של נלהב חסיד רפ״י,
 הוא ;בלתי־רגיל מעשה גוריון,

 בקריאה ישראל אזרחי אל פנה
ראש־ממשלתם. בעד לעצור

ב בהתרגשות קרא ״אזרחים!״
 לפניכם! מה ״ראו מאמרו, סוף

 נגררים תהיו אל !קולכם הרימו
 ראש על יפול שסופה להתחלה,

 שהולך במי בו, החזיקו כולנו!
 לו!״ תתנו אל — שריפה לשרוף

ה הסופר בגין:״ ״בגין:
רגש בדברים הסתפק לא רגיש
 המיל- סיבות את ניתח הוא ניים.
הפ צונן, היגיון של באיזמל חמה
לאחת. אחת כולן את ריך

 כתב, בלבנון,״ הנוצרים ״צרת
 המילחמה, גורם כביכול ״שהיא

 כללית מילחמה שרק צרה אינה
 תפתור: לא וגם לפתור, יכולה
תיש רק לא בלבנון הנוצרים צרת

 אלא כשהיתה, המילחמה לאחר אר
 ומכופלת.״ כפולה כשהיא תגדל אף

ה צרת ״גם סמילנסקי: הוסיף
 — ללבנון הסורים שהכניסו טילים

 כל מילחמה, על־ידי תיפתר לא
 בלתי־מוגבל מלאי להם, יש עוד
לסל שכדי קלי־תנועה, טילים של
כלו מקורותיהם, את לחסל יש קם
 הסובייטים.״ את מר

 סמילנסקי שם הדגש עיקר אך
הקונ היעדר :מכריעה נקודה על

 זו. מילחמה לגבי הלאומי סנזוס
 הקודמות המילחמות שבכל בעוד

 בעת לפחות שררה, ישראל של
מלאה לאומית הסכמה פתיחתן,

בגי;
ק ח ש מ

ה מ רו ד ר ס
 כל נורא. דבר היא ילחמה

מילחמה. ■יו
 נשים אנשים, נהרגים במילחמה

צעי נשלחים במילחמה וילדים.
להיפ למות, חייהם, סף על רים,
לנכים. להיות צע,

מוש בתים, נהרסים במילחמה
וחור הרס נזרע מישפחות, מדות

בן.
ודמ דם של עניין היא מילחמה

ויסורים. שכול עות,

התעמו שופרות כל ועל־ידי עצמו
 הסוריים הטילים היו הרישמית, לה

בביקעת־הלבנון.
 ש־ אחרי לשם הוזזו אלה טילים

 שני הפילו ישראליים מטוסי־קרב
 שעסקו הסורי, הצבא .של מסוקים

 בלוחמה הסורי המערך בתיגבור
זחלה. העיר סביב המקומית

טי תיארה הרישמית התעמולה
 חמורה ביטחונית כסכנה אלה לים

המצב ״החזרת כי עד לישראל,

 הישראלית האווירית התנועה של
ליש במחלוקת. שנוי הוא בשמיה

 טיב־ זכות כל מוקנית אינה ראל
 המיל- במהלו לא גם כזאת, עית

אש״ף. ובין בינה חמה־הזעירה
הנטו זו, עכורה מידחמה

 והפלסטינים ישראל בין שה
 עליונות לישראל יש שבה

 אינה לאחד, אלף של צבאית
ה לפעילות בהכרח זקוקה

 אמצעיב ״ל לצה יש אווירית.
אחריב. רכים

 מצדיקה אינה הטילים השמדת
 חלק זהו כן אם אלא — מילחמה

ל לפלישה ישראלית מתוכנית
 שאכן כפי — זחלה מכיוון סוריה

הסורים. טוענים
 — הטילים ייהרסו אם
טי ימים תוך במקומם יבואו

הח חדשים. סובייטיים לים
 אף מצדיקה אינה זו לפה
 ישראלי צעיר של מותו את

אחד.

עם״ ״רצח---------------*
 על בגין מספר *טני יעד ^
הסו שמבצעים העם״ ״רצח **
ב ״הנוצרים נגד כביכול, רים,

לבנון״.

 מחליט אינו שפוי מדינאי שום
 אלא זה, נורא באמצעי לאחוז
מת וכאשר הקיצין, כל כלו כאשר

:אלה כל קיימים
מאיי סכנה — ברירה אין 9!
 המדינה של קיומה עצם על מת

 דרך כל ואין החיוני, וביטחונה
לסילוקה. אחרת
 לאומית הסכמה יש *

 הרחב הציבור בקרב — בללית
למילחמה. היוצא הנוער ובקרב

 שעליו - ברור יעד יש 9
ברי ״אין של הכללים שני חלים
הסכמה״. ו״יש רה״

 המדינאי של ידו תרעד אז גם
 פקודת־המיב- על בחותמו השפוי,

צע.

 סככה אין
ם! בטילי

 המדינה התנדנדה שבוע ך*
 של פחת פי עיברי על כולה 1 י

 אחד ואף — בצפון גדולה מילחמה
התקיימו. לא האלה התנאים מן

 ״אין של הרגשה שום היתה לא
 בצמרת. לא בציבור, לא —ברירה״

 — כללית הסכמה שום היתה לא
 בלתי־משוחד עד התריע כך ועל

 הסופר — ביקורת מכל הנעלה
 במדינה). (ראה סמילנסקי יזהר

ממנו. טוב עד להיות היה יכול לא
 היה המילחמה של היעד ואילו

 פעם מדי התחלף הוא מטושטש.
 ראש־ בגין, מנחם של בנאומיו

 שהיה ושר־הביטחון, הממשלה
 בהתקף השבוע כל במשך נתון

ב לפקפק לרבים שגרם אויפוריה,
 ולקבל כראוי לתפקד יכולתו עצם

ישראל עצמאותהנדון). (ראה שקולות החלטות
 ישראלי אינטרס איזה

 המאזניים, כף עד מונח היה
 היו השנייה הכף על כאשר

 צעירים של חייהם מונחים
 שד חייהם וגם ישראליים,

 וחיילים לבנוניים אזרחים
ץ סוריים
 כפי למילחמה, הרישמית העילה

ראש־הממשלה על־ידי שהוסברה

לביט חיוני עניין היא לקדמותו״
מעי מופרכת טענה זוהיישראל. חון

קרה.
 בביקעה הסוריים הטילים אכן,
 מטוסים לתנועת להפריע עלולים

 לבנון אך לבנון. בשמי ישראליים
קיומה ועצם ישראלי, שטח אינה

 שחר. לזה אין
 מאוחדים. אינם בלבנון הנוצרים

 בסורים. דווקא תומכים מהם רבים
 אחת, מיפלגה הן ה״פאלאנגות״

 חלק על בכוח־הזרוע שהשתלטה
ל הנתון הלבנוני החבל מן גדול

 חיסול תוך הנוצרי, הימין שליטת
נתונה זו מיפלגה אמנם, יריביה.

 1 — הסורים עם במאבק עתה
 הסו לצבא קראה עצמה היא

.1976 בקיץ ללבנון לפלוש
 מג החליטה, ישראל ממשלת

 עים השמורות מפוקפקות בות
 מיפל על יהבה את להשליך

 מיפלג מעין עתה שהפכה זו,
ישראל. של חסות

 תב עד להתווכח אפשר
 1 אך זו. מדיניות של נתה

 מטעמי אותה, יטמחייב מי
 מאקיאוו? בנוסח ציניים

 בשו להצדיק יכול אינו
 חיי שד הקרבתם את פנים

 בג לתמוך כדי ישראליים
 בדתי־אחח בדתי־יציב, רם

זה. ומפוקפק
 ביצעו הסורים כי לטענה

 1 בנוצרים עם״ ״רצח יבצעו
 מיל במהלך תימוכין. של שמץ

 בי בלבנון האכזרית מת־האחים
 המוסלג גם הפאלאנגות, גם עו

 רבים, מעשי־זוועה הסורים וגם
 הו לא טהם אחד שאף נדמה

וקיביה דיר־יאסין של לממדים
 המטרו הן מה כן, אם

ץ האמיתיות

ארה״!
הידוק ״האור

 השו הכחיש בגין נחם
ז  האמר מידי קיבל כאילו ״
 מיל לפתיחת ירוק״ ״אור אים
 פורס כך על הידיעה אך מה.

 אחרא' אמריקאיים בביטאונים
ביותר. ומוסמכים
 מ כי סביר חשש קיים

 במיש; מופיעה בגין שלת
 האמריקאי בידי ככלי זה

 מופיע שהפאדאנגות כשם
בגין. בידי ככדי
 מבק׳ לשילטון, עלתה מאז

 ל רגן רונאלד הנשיא ממשלת
 מס היא כי ולעולם לעמה כיח
 ברית־המ על מכה להנחית לת

נגדה. בניצחון ולזכות צות
 באפגג אפשרי אינו הדבר

 ב שעה) (לפי התבצע לא תאן,
באל־סלוואדור בבוץ ושקע לין

 ד בוושינגטון כי מאוד יתכן
 ו סוריה כי שהחליט, מי ליט

 ל יש ואכן ביותר. הטוב המקום
:טובים נימוקים כמה
 כמדינת־חג נחשבת סוריה #

 כג תיראה ומפלתה סובייטית,
סובייטית. לה

 משו גבול לסוריה אין 9
 יק כן ועל ברית־המועצות, עם
 בר של הזהירה ההנהגה על

מלא. גיבוי לה לתת המועצות
 להפי אפשר סוריה נגד

 למ ומוכן יעיל צבא צה״ל, את
 חיי׳ לעזרת זקוק שאינו חמה,

אמריקאיים.
 ו מוכנה ישראל ממשלת !•

בהתלהבות.
 ז תוכל משהו, ייכשל אם >•
 הי לא ידה כי לטעון ריקה

 לנ אז תישאר וישראל במעל,
העולם. בעיני האשמה

 במר חביב פילים של טיוליו
 תימח להיות עלולים השבוע,
 זו. מטרה להסוות כדי הטעייה,

 לסו שנועד מסע שזהו יתכן
 הארחון, ברגע הסורים, מן

ארצות־הברית. לטובת תורים
 הה ארצדת-הברית, מצד

 ל מה אך סביר. הוא בון
 ישדא של ולאינטרסים זה

להקו מותר כך לשם האם
בעמוד (תמשך

 של מלאכותי קונסנזוס רק לא —
 בבית גם אלא בכנסת, עסקנים
 הדבר חסר הפעם הרי — וברחוב

לחלוטין.
 הליכוד ועידת באי 200 אמנם,

וה האבות ביניהם — בירושלים
הבאה המילחמה חללי של אחים

 בגין, לכבוד כשיכורים הריעו —
 לפתוח כוונתו על הודיע כאשר

היס לצעקות אך צבאית, בפעולה
 לא בגין!״ ״בגין! של אלה טריות

ברחוב. הד היה
ב הסכים הרחוב מה? לשם

הנרגשים דבריו עם רבה מידה

 סמילנסקי: של השקולים אך
 המהלך כל היה ״מלכתחילה

כו שיקול חסר יהיר, פזיז, גרוע,
 ובדיעבד, הנולד. ראיית ללא לל,
 שאין התפוצצות של מהלך הוא

 המפוצצים את תפוצץ לא איך יודע
המתפוצצים. עם

 לאומי׳ מטרה ללא ״מילחמה
 לאו הסכמה ללא מילחמה חיובית,

 סילו ללא מילחמה כללית, מית
 מה לשם ובכן המילחמה. סיבות

 בחי של די־נור זיקוקים לשם רק
 נו לא אבל להאמין, קשה רות?

אחר.״ תבוני שיקול אה

2280 הזה העולם
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