
מספדים הביזזב: במערכת החידוש * הבנוי החלק הפיכת ־ החדש היעד *
שקט היה לא נעם או שנשטהיס המערבית ביירות של בצפיפות
, ו נ י ד ה כ ע ש ש נ י שם ש נגד לבנוני למוד עד לסיו־לח׳ן

ם! יום־יומיות תקריות ד ־ פו ש ו זמן! להלוויה האמצעי: אש־־ד.

לו שמצפה נרמז רון אימרי ־נ לח * להפגישו ניסיון דחה תוס״ן המרו
מעון בכיר מינוי של המילואים ב ־ בלונדון ׳שדאלית אישיות עם

ך כדי צה־־ל י ימש כה ש י בתמ חושש הישראלי ומישוד־החוץ
שלוס־עבשיו! את וישתק בשרון 1 מצויים! במדיניות לרעה משינוי

ביחס״־חוץ החמרה •  ביירות כיתור בעיקבות ד ייברא שאליו:קלעה החמור המדיני הסכך
 גם ברור כבר עכשיו תחומים* של ארוכה בשורה אותותיו את נותן

 לעצמם שהציבו מטרות, של ארוכה שורה כי שרץ ולאריאל בגין למנחם
 הטעייה להגשים. יהיה אי־אפשר ובמהלכה, הלבנון סילחמת לקראת

 בצורה הפלונטר״ את ״להתיר כיצד — היא עתה לפניהם שניצבת
 ובהוגים בממשלה כהישג. המילחמה את להציג לפחות יוכלו שהם כזאת

זו. את זו סותרות הן שלעתים ותוכניות, הערכות רווחות ביטחוניים

ויהיימה! ף אש את לחסל •
 בגין מנחם עדיין דבקים משתנות, זו מסרה להשגת הטקטיות שהתוכניות בעוד

 השמדה על־ידי ומדינית, צבאית כישות אש״ף חיסול — האסטרטגית במטרה שרון ואריאל
 מוגבל נסיון שרון ערך השבוע הנצורה. המערבית בביירות וכוחותיו מנהיגיו של פיסית
המע תגובתם את לבדוק :מטרות שתי להשיג בעיקרו שנועד המערבית, לביירות לפרוץ

 חדשה דרך ולנסות לביירות, פריצה מפני ישראל את הזהירו אשר האמריקאים, של שית
 נוסף נסיון מפני ישראל את תרתיע החריפה האמריקאית התגובה אש״ף. נגד למאבק

פריצה. של
 המערבית ביירות של בצפיפות הבנוי חלקה הפיכת שרון: שינסה החדשה הדרך
 יתמרדו הנצורים שהלבנונים שיטתיים, והרג הרס האוכלוסיה, הרעבת על-ידי לסיר־לחץ,

 למילחמת יגרמו אש״ף של השונים הפלגים בין שחילוקי־הדיעות או בעצמם, אש״ף נגד
בכל. הכל

רי[י1ה המו׳־מ עיכוב עדיך ומן להרוויח •

 המערבית באירופה המתגברת העדינות את לאגוף שמיר, יצחק שר־החוץ, של יוזמות
 בתירוצים אמון נותן אינו איש נכשלו. אפריקאית, תמיכה השגת על־ידי ישראל כלפי

 ישראליים אישים להפגיש ניסיונות של שורה בזאיר. בגין של ביקורו לדחיית שניתנו
 הסף, על נידחו לפגישה הבקשות רוב אטים. בקיר נתקלו אפריקאיים מנהיגים עם

האפריקאיים. מעמיתיהם צוננין של קיתונות הישרלאיים ספגו שהתקיימו ובפגישות

יות11נויש1(6ן 181 נאיוונה הניסעים מן דא<ז! •
מהתגב בממשלה שרים כמה בין רבה דאגה יש חוץ, כלפי המופגן קור־הרוח למרות

 בין חמור לקרע להביא עלול זה טירור אירופה. במערב האנטי־ישראלי הטירור רות
 באירופה ביותר החשובים מהרבנים כמה במערב. האורתודוכסית היהדות ובין ישראל

כמותם. היו שלא למימדים האנטישמיות בהתגברות ישראל ממשלת את מאשימים המערבית

זנו 81ו8נ ■ודווים לא חשריס •
 מדיניות- ואת המילחמה את המנהל כגוף לתפקד למעשה, חדלה, ישראל ממשלת

 של חדשות עמדות ועל חשובות התפתחויות על יודעים השרים מרבית הישראלית. החוץ
 של ביוזמתם בעיתונות, שהתפרסמו אחרי או ביטוי. לידי שבאו אחרי רק ושרון בגין

ובגין. שרון מקורבי
ושר־ד,ביטחון. ראש־ד,ממשלה על־ידי החשובות ההחלטות כל מתקבלות למעשה.

 כל את הופכת־על־פיהן זו חדשה תוכנית לזמן. ישראל זקוקה זו מטרה השגת לצורך
 מהיר. בהסדר מעוני׳ינת וישראל הזמן,״ בשעון החול ״אוזל פיהן על הקודמות ההערכות

 היא מביירות. אש״ף של מסודר לפינוי יביא אשר בהסדר, כלל מעוניינת, לא ישראל
 הנצורה האוכלוסיה והתשת מרוכזות הפצצות של נוספים לשבועיים או לשבוע זקוקה

אש״ף. של הלוחם כוחו החלשת תוך ביירות, במערב
 הנסיבות פרי יותר היא זאת חדשה שתוכנית הוא, ביטחוניים בחוגים הרושם

 מקורבי על־ידי המופצות גירסות דוחים והם מוקדם, תיכנון של תוצאה מאשר הקיימות,
הישרא ההצעות את דוחה הוא כאשר ישראל,״ לידי משחק ,-אש״ף כאילו שר-הביטחון

המערבית. מביירות כוחותיו לפינד ליות

■שואל *ת0ז1נ זננוניח וווולשלה □׳,ס אץ •
 שתהיה ממשלה להקים תיקוותם את בגין ומנחם שרון אריאל איבדו כבר למעשה,

 של במועמדותו תמיכתו על שמעון כמיל אמנם, הודיע, ישראלי לחץ תחת לישראל. נוחה
 הישראליים, הכידונים בחסות ייבחר אם כי ברור, לג׳מילל גם אך לנשיאות, ג׳מייל בשיר

מביירות. ישראל שתיסוג אחרי. בשילטון מעמד יחזיק לא
 שיציג בכך, מותנית הישראלית הנסיגה אחרי בנשיאות לזכות ג׳מייל של תיקוותו

 על בגין של להצהרותיו שחר אין מיקרה, בכל ישראל. כלפי יותר עדינת עמדה עכשיו
ולבנון. ישראל בין קרוב״ ״שלום

ונגישד! ויסיון דתה 1*11111 •
 מעוניינות ומצרים סוריה שירדן. ההנחה סמך על לפעול נסיונת נעשו לאחרונה

 הרציני הנסיון מטרותיהן. את גם בלבנון משרתת וישראל אש״ף, של בחיסולו למעשה
 שהה המלך כאשר ישראלית, אישיות ובין חוסיין הירדני המלך בין להפגיש היה ביותר

 הקולות במצריים מתגברים במקביל, הסף. על לפגישה ההצעה את דחה חוסיין בלונדון.
 חוששים בישראל מדיניים ובחוגים בלבנון, ישראל ממשלת של מעשיה נגד הזועמים

אלה. קולות של מעוצמתם רב זמן עוד להתעלם תוכל לא במצריים שהממשלה

ומעוכה הניזוב מעונת •
שו אספקה על־ידי הישראלית דעת־הקהל על להשפיע בעיקרה המכוונת זו, מערכה

 התחילו שרון ממקורבי עיתונאים : האחרון החידוש נמשכת. דיסאינפורמציה של טפת
 אש״ף לוחמי לבעיית מדיני פיתרון למציאת העיקרי הדוחף הוא כאילו עמדתו את לתאר

המע בגדה המדיני לפיתרון וביחס לפלסטינים ביחס עמדותיו וכאילו בביירות, הנצורים
 לעצמו להכין רק מנסה שרון שחר. אין אלה לכל יחסית.״ ״מתונות הן וברצועת־עזד, רבית
 מערכת במיסגרת ייכשל. בו, לדגול ממשיך שהוא הצבאי, שהפיתרון למ־קרד, נסיגה, דרך

 היא, שהאמת בעוד המוחזקים,״ בשטחים כך כל שקט היה לא ״מעולם כי טוענים גם זו
בשפך־דם. גם פעם מדי המלוות יום־יומיות תקריות שם שיש

זזוזסרך תודנת יהשיג דם1 •
 לפחות המערך, תמיכת את להשיג רבים מאמצים עושים שרון ואריאל בגין מנחם
 הדיונים באמצעי-התיקשורת, הנוצר לרושם בניגוד פעילה. בתמיכה לא אם בשתיקה,

 למדי. ידידותיים הם של.הכנסת, ועדת־החוץ־והביטחון במיסגרת המערך, עם המשותפים
 המכוונות וההדלפות הפרטיים. בשמותיהם אלה אל אלה פונים ופרס רבין בגין, שרון.
במערך. היונים ידי מעשה הם הפוך רושם להציג

 השתקת הוא זו, בדרך להשיג ושרון בגין שמבקשים ביותר החשובים היעדים אחד
 ישראל על והאירופי האמריקאי הלחץ הערכתם, לפי שלום־עכשיו. תנועת של פעולתה

 רחבה. ציבורית תמיכה נעדרת הליכוד ממשלת כי שם, למדינאים שיתברר ככל ייגבר
 ושרון בגין על מקילה הממשלה, נגד היקף רחבות ציבוריות הפגנות שאין העובדה
ביירות. על במצור להמשיך

 •במיפלגת רק מתרכז אינו המילחמה נגד גדולה הפגנתית פעילות כל נגד המאבק
 יקבל הוא המילחמה אחרי כי נרמז רון אימרי לח״כ למפ״ם. גם מתפשט אלא העבודה,

 של מדיניותו לצד במאבק השתתפותו המשך את להבטיח כדי בצה״ל, בכיר חירום מינוי
 תמתן שזו שלום־עכשיו, בתנועת הארצי הקיבוץ פעילי על שישפיע וכדי שרון. אריאל

פרנקל שדמה פעולותיה. את


