
♦ במדינה
וזעם

?יבזוג• מון־ סי
יה ה יכול היסיפור

ק ת עד להצחי ^ו — דמ
ת עורר לולא בו ש ח ת. מ גוגו

ב השבוע סיפר אלמוני חייל
 להיות היה שיכול סיפור, רדיו

מח עורר אלמלא ביותר, משעשע
נוגות. שבות

 בלבנת נסעו וחברו חייל אותו
 אותתה שם בעיירה. ועברו בג׳יפ,

 הם לעצור. לבנונית אשה להם
ונענו. אסון, שקרה סברו

 האשד, אמרה הג׳יס, עצר כאשר
 ״אתם לידה: שעמדו ילדיד״ לשני

ה הישראליים החיילים את רואים
 לישראל, ילדים לוקחים הם ? אלה
 קטנים־קטנים, חדרים להם יש ושם

 הילדים את מחזיקים הם שבהם
יל תהיו לא אם להם. ומרביצים

היש החיילים יבואו טובים, דים
אתכם!״ ויקחו ראליים

 ילדיה'וחזרה את אספה האשד,
המשיך. הג׳ים הביתה. עימם

 הפעם גם בהומור: החייל סיכם
בש השחורה העבודה את עשינו

הלבנונים. ביל
 הסיפור את לסכם היה אפשר

 עתה מהי מראה הוא אחרת. גם
ב הישראלי האדם של תדמיתו
כולו. ובעולם לבנון,

המילוזמה
ח ,ג״/וצ ז!1ר1ח08 צ ר תי ה

שלב ש: ה ד ח שראל ה י
ת ד מ ם עו ת־ לגרו מ ת מיל  ל

ם חי שה אזר כלבגון חד
אינטלק הסביר המילחמה בשיא

 על ישראלי, לאורח מארוני טואל
 ג׳וניה, בנמל יאכטה של סיפונה

ול ישראל בין היחסים טיב מהו
הנוצרית. בנון

 מאצבעותיו, שתיים צילב האיש
מצ שלנו ״האינטרסים והסביר:

נפ שבו המקום זה כיום. טלבים
 זד, אחרי האצבעות. שתי גשות
 ואנחנו אחד, לכיוון תלכו אתם

שני.״ לביות
ל צריכים ״אתם :האיש הוסיף

 אנחנו מביירות. אש״ף את הוציא
מלוכ עבודה זוהי בזה. מעוניינים

ה למען אותה עושים ואתם לכת,
ב נלך זה אחרי שלכם. אינטרס
לדרככם.״ ואתם דרכנו,

 מארוני־ אותו כי הסתבר השבוע
 אחרי בני־עדתו. רוב דעת את ביטא

מ אש״ף ליציאת הביאה שישראל
 לבנון על שכפתה ואחרי ביירות,

 אל־ג׳מייל בשיר של בחירתו את
להתפרק. החבילה התחילה כנשיא,

ץ ד ך־ ר ה. עו מ ש  החל הפער כנ
 שרון אריאל הודיע כאשר מתגלה

קו של בביטחון בארצות־הברית,
 את מכינים כבר בישראל כי סם,

 לבנת. עם חוזה־השלום טיוטת
להכ מיהר הישראלי משרד־החוץ

 תגובות הגיעו ומביירות זאת, חיש
זועמות.
 בחוזה- רוצה בגת מנחם אולם
 הוא בנשמה, כעורך־דין שלום.

ב לא וחתום, כתוב במיסמך רוצה
 המזכירים בלתי-רישמיים, סידורים

 ה- המשורר של מפורסם שיר לו
ש היינה, היינריך יהודי־הגרמגי

 תברכי נא ״אל מפילגשו: ביקש
 לעצי-התירצה״. מתחת לשלום אותי

 אז נקרא ברלין של הראשי הרחוב
התירצה״. לעצי ״מתחת
 מכיות כפליים לו כואב הדבר

מת החל האמריקאי הנשיא שגם
 מעצמו ומנער ישראל, כלפי כך נהג
בלבנון. למיבצע אחריות בל

 לנהריה, לנופש בגין כשהגיע
 ג׳מייל את אליו לזמן ציווה הוא

 ארבע שנמשכה בשיחה הצעיר.
לח בגין בו הפציר ויותר שעות

הת בשיר חוזה־שלום. על תום
ו הסביר, מיפלגתו, ראשי חמק.

הם לכך. מתנגדים הזקן, אביו גם

ב בשטח, סידורי־שלום מעדיפים
 אך מצריים, עם הנורמליזציה מו

 כזה אקט כי פורמלי. אקט בלי
 הערבי, העולם מן לבנון את ינתק

מ אותה ויפלג עסקיה את יהרוס
 להתקבל רוצה היה בשיר בפנים.

 הלבנונים, כל על־ידי כנשיא עתה
 רק להיות ולא המוסלמים, וביכללם
הכידו על היושב נוצרי דיקטטור

צה״ל. של נים
ה גם מאוד הכעיסו בגין את

 מבקש שג׳מייל כך על ידיעות
 סעד רב־סרן את לדין להעמיד

 עם שיתוף־פעולה בעוון חדאד
ב לגעור החליט בגין ישראל.

 להעלות שאין לו ולהבהיר נשיא,
 כנשיא. יתנהג גם שהוא הדעת על

ישר תעמוד הנראה ככל עכשיו,
 במילחמת־ חדאד של לצידו אל

ב לפרוץ העלולה חדשה אזרחים
לבין־עצמם. המארונים בין לבנון,

ש.״ ״שיגעון  כימעט כמו חד
 זו פגישה גם בישראל, דבר כל

 זו הדלפה כי נראה מייד. הודלפה
 ראש״המפד מלישכת הפעם באה

עצמו. בגין ביוזמת שלה,
 ל־ בשיר את הקפיץ הפירסום

 הציגה ההדלפה כעס. מרוב תיקרה
ל המתייצב ישראלי, כסוכן אותו

 אנשיו, רק לא אדוניו. פקודת פי
 כמיל בעבר, מתחרהו גם אלא

 בעל- שנים במשך שהיה שמעון,
 שהוא הודיע ישראל, של ברית

ישראל. עם לחוזה־שלום מתנגד
 קולות בסתר נשמעו בירושלים גם
 בגין״. של החדש ״השיגעון נגד

ל שינסו ככל :המומחים אומרים
 חוזה- על חתימה ג׳מייל על כפות

אי פחות מעמדו יהיה כן שלום,
מ בגלוי להתרחק יצטרך וכן תן,

ישראל.
 יותר עתה הזקוק בגין, אולם
ההר כי לאישור אי-פעם מאשר
 פרי הניבה אכן הלבנונית פתקה

 הוא לוותר. מוכן אינו כלשהו,
מה. ויהי בחוזה, רוצה

 את עמו הנושא •'שרון, אריאל
 מפא״י של הפרגמאטית המורשת

 אם ״להתפשר״: מוכן ההיסטורית,
 שרון, אומר חתום, חוזה יהיה לא

 מיוחד״ ״מעמד לבנון לדרום יהיה
 דה־ סיפוח אלא ׳שאינו דה־יורה,

פקטו.

ש נץ■ ? 0*7י

דן הנזק מ ל ע כ  מגי
ארדים  דולרים. שד למילי

ת לו ם קו איי ק מרי ם א עי ב  תו
ש ת להגי שבון א ח לישראל♦ ה

 העצומים, הנזקים בעד ישלם מי
? המילחמה במהלך בלבנון שנגרמו
שא זוהי הישראלים, דוב בעיני

 מישהו ישלם. מישהו ריטורית. לה
ה משלם־המיסים כמובן, הוא, זה

אמריקאי.

ה ר טו ק רי א ק ט של ה ליפאג או
ו לבנין אותו אעביר ״אני

 לא- הפתעה להם ציפתה השבוע
 בכיר, אמריקאי מדינאי נעימה.

 בול, ג׳ורג׳ לשעבר סגן־שר־החוץ
 להטיל :תבע )8—9 עמודים (ראה

 עצמה. ישראל על המחיר מלוא את
שארצות־הבריח מכיוון :טענתו

 שנה בבל לישראל כעת משלמת
 צריכים — דולאר מיליארד 2.7כ־

ה מן הדרוש הסכום את לנכות
לישראל. הקצבה

 זו, מהצעה ■להתעלם היה אפשר
מ נודע שלא מדינאי מפי שבאה
יש ממשלת מושבע כאוהד עולם
 היחידי היה לא שהוא אלא ראל,

זה. רעיון שהשפיע
הי מציירי־הקאריקטורות אחד
 או־ בארצוודהברית, ביותר דועים

ציו את רואים שמיליונים ליפאנם,
 ליד לבנונית מישפחה הראה ריו,

ל חשבון המגישה ההרוס, ביתה
 חביב. פילים האמריקאי מדינאי

 ״אה, :ואומר בחשבץ מסתכל חביב
 השיקום. עיור החשבץ זהו כן,
 למר בשבילם אותו אעביר אני

בגין.״
 ה- בכל העומדת קטנה, הדמות

 בפינה אוליפנט של קאריקטורות
 על מוסיפה הערות־אגב, והמשמיעה

 את יחזיר כמובן (בגין) ״זה כך:
 (לאמריקאים).״ מייד החשבון

גלופה). '(ראה

ד! ב ם0 ־0ד ״ ו א ה
קר, לפי  כד הס

שראלי שי י  מוכן שלי
דבר הי ״ף. אש עם ל

הס יש שלגביו אחד נושא יש
 והמערך, הליכוד בין מלאה כמה

קי בצורה השבוע חלוקים שהיו
 הנשיא של רעיונותיו על צונית
 ).8—9 עמודים (ראה רגן רולנד
 עם דו־שיח לכל מתנגדים שניהם
אש״ף.

 בסקר רב עניין היה משום-נד
 בשבוע שנערך דעת־הקהל, של

 שמר שרה הד״ר על״ידי שעבר
 הסקר אזרחי. מודיעין המכון מטעם
 באוגוסט, 19וה־ 10ה־ בין נערך
הפלס הכוחות פינוי שהחל לפני

מביירות. טיניים
ש סבור אתה ״האם :השאלה

 עם לשלום משא־ומתן לנהל עלינו
אש״ף?״ מנהיגות

 הפיפלגות לדיברי שמקשיב מי
לה היה יכול וכלי־התיקשורת,

 תהיה כזאת שאלה על כי סיק
 ה־ של 9970 מפי שלילית תשובה

היהודית. אוכלוסיה
ד. חצי חצי־ עי מ  התוצאות כ

 37.770 מדהימות: היו שמר של
מש יותר הישראלי, הציבור של

 משא- לנהל יש אכן כי סברו ליש,
 17.970 אלה, מבין אש״ף. עם ומתן

הסתיי ובלי פשוט ב״הף השיבו
ב״הן״ השיבו 19.870 ואילי גות,

 60.770 מסויימים״. ״בתנאים מסוייג,
יודעים. אינם השאר התנגדו.

ה הגיע המערך מצביעי אצל
 48.370 ־־־ למחצית כימעט אחוז
 לעומת — אש״ף עם הידברות בעד

 חלוקה :כלומר שהתנגדו. 48.970
חצי־חצי. של מדוייקת

 סיעת שבכל מכיוון מדהים, זה
 רק יש בכנסת מיפלגת־העבודה

ה שריד, יוסי ויחידי, אחד ח״כ
 מסתבר אש״ף. עם במגעים דוגל

היש הבוחרים משליש ליותר כי
 בכנסת ייצוג למעשה אין ראליים

זו. חשובה לשאלה הנוגע בכל
 של לתוצאה מצטרפת זו תוצאה

(העו אחר מכון מטעם קודם, סקר
 אתה ״האם :ששאל ),2345 תזה לם

 ?״ ערפאת־אבנרי פגישת את מצדיק
 מדהימה. התוצאה היתד. אז גם

 כלי־התיקשדרת שכל זו, מנישה
 נחקר ושעליה אותה, גינו בישראל

 על- שעבר בשבוע אבנרי אורי
 של בתמיכתם זכתה המישטרה, ידי

 10.870 מהו הנשאלים, מן 147,־
 שתמכו 3.27ת הסתייגות, כל בלי

יעזור״). זה (״אם בהסתייגות
ם־  מוכן מה על -י מה על לד

 עם להידבר שלישי ישראלי כל
אש״ף?

 תופעה הסקר מגלה זה בעניין
 שיב־ שהמילחמה בעוד מעניינת.

 אש״ף כי רבים בה ישראלים נעה
 היא עימה, להידבר יש וכי קיימת,

ל שצריכים אותם שיכנעה לא
 על הפלסטיני העם עם התפשר

להת סביר סיכוי לו שיש בסים
 64.970 השני• הצד על־ידי קבל

פל למדינה התנגדו הנשאלים מן
ל מוכנים 14.67* ביכלל• סטינית
 בירדן, פלסטינית למדינה הסכים

 הישראלי הציבור מן 5.27* ורק
 פלסטינית למדינה מוכנים היהודי
המערבית. בגדה

 בכנסת היחידה שהסיעה מכיוון
 שכימעט רק״ח, היא לכך המוכנה

 ואילו ערביים, הם בוחריה כל
אי בכך, הדוגלת הציונית, של״י

 מסתבר הנוכחית, בכנסת מיוצגת נה
ייצוג. אין אלה 57ל־< כי

דת
 - ואף־סל־פי־יב!

!■טוס טוס
בי עורך־הדין אבי תל־ ה

ב הצליח ת שו חו ת לד  רוע א
סי הגזירה, מטו  ״7האל־ע ו

שיבו ס ימ תיי ס כיג  0; לטו
ת• תו שב שלה אך כ  הממ
ת גג בו ת ב מ בו א. לסי הב

 ניצח הוטר־ישי דרור עורך־הדין
רצד סיבובים בשני הממשלה את

 הצליח הוא הראשונה בפעם פיס.
 בחודש אל־על סגירת את לדחות

 עשה השניה ובפעם השנה, מאי
 שעבר, בשבוע החמישי ביום זאת
להפ שנקבע הסועד לפני אחד יום

הטיסות. סקת
ש אבק דרו רי. מ בו  .ידעתי צי

 חוטר־ גילה הזה,״ בבג״ץ שנזכה
 הם הבאה ״בפעם לידידים. ישי

 הבנו אנחנו להפסיד. לא איך ילמדו
 טיסות בעד מאבק לנהל שאי־אפשר

 מיש־ באמצעות רק בשבת, אל־על
 זקוקים אנחנו לבג״ץ. שהולך פטן

ממשי.״ ציבורי למאבק
 ,36זד בן התל־אביבי הפרקליט

 אל־על, עובדי ועד את שייצג
 תתכונן בגין שממשלת משוכנע

 של הבא הסיבוב לקראת היטב
 תיקון- בגין יעביר לדעתו הקרב.

 בבג״ץ להוכיח לו שיאפשר חוק,
 החברה את לסגור רשאי שהוא

קואליצ מסיבות ובחגים. בשבתות
יוניות.

 הקרב את וכג״ץ. מגיעה צו
 חוטר-ישי, תיכנן אל־על סגירת נגד

 זמן מזה על אל־ ועדי את המייצג
היטב. רב,

 הכוונה היוודע עם מייד ראשית,
 בשבתות אל־על מטוסי את להשבית
ל לבית־הדין פנה הוא ובחגים,
עבודה.
 נלחמים שהעובדים טען הוא
 החברה, של האינטרסים למען
 אינה ולכן ממשלתית, חברה שהיא
 הממשלה צעדי נגד להתגונן יכולה
 נגד צו־מניעה ביקש הוא נגדה.
 לשנות עליה שיאסור על, אל־ חברת

 תבצע לא אם סידרי־העבודה. את
 בסידרי־העבודה, שינויים החברה

 הטיסות את לבטל תוכל לא היא
הממשלה. דרישת לפי

 הממשלה החליטה במאי, 2ב־
 בשבתות. אל־על את לסגור שיש

 טען הוא לבג״ץ. פנה חוטר־ישי
 אינה הממשלה שהחלטת שמכיוון
קודם להשיג עליה חובה כלכלית,

ט שי פרקלי טר־י חו
שני נצחו!

 של ועדת־הכספים של אישורה את
 שזוהי הדגיש חוטר-ישי הכנסת.
 המישפט בית פוליטית. החלטה
 וציווה טענותיו את קיבל העליון

 אישורה את לקבל הממשלה על
ועדת־הכספים. של

ט או א ק־  ביקש בגין שגי. נו
 של ועדת־הכספים של אישורה את

 קולות 11ב־ אישרה הוועדה הכנסת.
האו של 100 נגד הקואליציה,

 אך הממשלה. החלטת את פוזיציה
 בבית־ הפרקליט שטען כפי בעצם.

 שיבער. רק היו העליון. המישפט
 של 10 נגד הקואליציה של קולות

 הקולות ארבעת כי האופוזיציה,
 היו שלא ח״כים של היו הנוספים

 ההחלטה. בוועדה. קבועים חברים
 חוטר־ישי, טען מוסרית, היתד, לא

ההצבעה. את לבטל ויש
 בגין ממשלת נוק־אאוט. שוב,
שוב. נוצחה

 שנער. מאיר השופטים, שלושת .
 ברגע נעעו כהן. ויהודה לוין דב

 מד. אך אל־על. סגירת את האחרון
ז השלישי בסיבוב יהיה
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