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 הנצורה, בביירות אחרים וישראלים יוק

 הפצצת־ עלינו ניתכה שבהם הימים בעצם
 ערסאת הישראלי. חיל־ז־,אוויר של טרור
ל לבוא עכשיו שלום ראשי את הזמין

הנצורים. הסלססינים את ולראות ביירות
 — שקור אסר — שלום על דיברנו

 ממשיכים ואנחנו בביירות, התופת בימי
התופת. סן שיצאנו אחרי שלום על לדבר

ה בגס לפני ההיסטורי בנאומו
ב העולמי הבין־פרלמנטרי איגוד
 פומבית ערפאת הודה רומא,

 ישראל״, של ולחיילים ״לאזרחים
כלבנון. הסילחמה נגד וסחו שקמו
 מילית לארבעה זאת לומר העז הוא

 הוא ישראליים. לחיילים תודה פלסטינים:
גבע. אלי את ישכח לא

ת — ו ן א — קי
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 כפייה שענד חייכני, ערכי עיר

 הוא לשאול. קם לצווארו, מסביב *
 לא בערבית, השאיןך, את להציג ביקש

לובי. הוא באנגלית. או בהולנדית
 על לדבר ערפאת מסכים שאל, מדוע,

 שהוא אחרי ז חלש כשהוא עכשיו שלום,
 לרשותו העומד צבא ואין מביירות, יצא

 ז משהו ישיג איר —
שזהו מיקצועי, נואם שאינו — שקור

סרטאווי
* לבד לא

 - האנגלית בשפה בציבור הראשון נאומו
ספונטאנית. בהתרגשות ענה

 מפי כזאת שאלה לשמוע מאוד מוזר
אסר. הוא ערבי,
 חזקים אנחנו ? חלשים שאנחנו אומר מי
שלו במשך אי־פעם! שהיינו מכפי יותר

 הישראלי הצבא את עצרנו חודשים שה
 בכבוד. יצאנו נוצחנו. ולא — הכביר

 הצליח לא האחרון בדור ערבי צבא אף
 ערבית מדינה ששום למרות וזאת בכך.

לעזרתנו. חשה לא
להת לנו שיעצו ערבים מנהיגים היו

 מועמר את הזכיר לא (שקור בקאהיר. אבד
 ידע באולם אדם כל אך בשמו, קד׳אסי

הכוונה.) למי
 1 קודנוע של גיבורים אנחנו, מה

 האחריות :עמנו למען לוחמים אנו
כתפינו. על רובצת עמנו לגורל

האח פוליטית. מילחמה לוחמים אנחנו
 את מדריכים הפוליטי והשיקול לעמנו ריות

 פא- של בתוכנית־השלום תמכנו צעדינו.
 בד, תומכים ואנחנו המילחמה. לפני הד

 ל- מובילה שהיא ספני המילחמה. אחרי
פיתרון.
 עלינו. נגזר זה פזורה. של עם אנחנו
 משנה אינו לשניה אחת מארץ המעבר

 והנד, מביירות, יצאנו יכולתנו. לגבי דבר
 איטליד, ונשיא האפיפיור אותנו קיבל

 כוחנו בוועידת־פאם. מרכזי תפקיד ומילאנו
 להב־א כדי בו נשתמש ואנחנו עיסנו,
ושלום. משלו מדינה לעמנו

דח111ו1 תשסו
 ערב. באותו שקור אמר זאת גם ך
שול על נערמו בשורות־ד,זוועה כאשר י

חננו:
לזוו קץ לשים כדי ביירות, את פינינו

 שם, האזרחית האוכלוסיה את שפקדו עות
והפלסטינית. הלבנונית

שהי עם הסכם שהשגנו אחרי יצאנו
והלבנונים. האמריקנים באמצעות ראלים,

והיש — חגיגית הבטיחו האמריקאים
 שיגנו — לאמריקאים זאת הבטיחו ראלים

ש הפלסטינית, האזרחית האוכלוסיה על
אחרינו. השארנו אותה נשו שדנו, הסישפחות הן אלה

 שפינו הלוחמים שד וילדיהם תיהם
 הס ההסכם. על-פי ביירות את

 יושבים כשאנו זה, כרגע נרצחים
 ידידינו. ,השקטה. באמסטרדם כאן

וילדיהם. נשותיהם אחינו.
 — בפועל הרוצחים מי לי איכפת לא

 בובות הן אלה חדאד. אנשי פלאננות,
 ־ע־ בשטח. שולטת ישראל ישראל. של

מאפ ישראל למחנות. אותם הכניסה ראל
אשמה. ישראל לרצוח. להם שרת יש לא עצמו: את תיקן ומייד

ממשלת־ישראל• אלא ראל,
 אבנרי. של ישראל יש ישראל. הרבה יש

 ייש גבע. אלי של עכשיו, שלום של
הדבר. אותו לא זה ושרץ. בגין של ישראל
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■  בצועדנו שנינו׳ שוכנו שבו המלון י

 בתי־הקפד, בין עפר עד ומדוכאים אבלים
 חוגג קהל ובהם אמסטרדם, של הסואנים

צעי חמים, קיצי ביום א׳ יום ערב של
 אסר מצחקקות, ונערות ססלרטטים רים

זאת: גם שקור לי
 הזאת, הזוועה את עושים הם מדוע

ושרון? בגין
 לחסד רוצים הם כוונה. להם יש

לשלום. סיכוי בד
 הפלסטינים: להמוני להגיד רוצים הם
 עשינו הנה, לכם. יעזור לא דבר שום

 אם אותו. מפירים ואנחנו איתכם, הסכם
 אותו. גם נפר הסכם־שלום, עימנו תעשו

 הסכם שום בשלום. תיקווה שום לכם אין
 לא ישראל, עם שלום שום ישראל, עם

 כתוב. הוא שעליו הנייר את שווה יהיה
אותו. נסר אנחנו כי

 קריהשלום את להרוג רוצים הם
ה מן פוחדים הם כי ערפאת, שד

 עד לוותר אותם שיכריח שלום,
השדמה. ארץ־ישראל של ההדום

 הם לכן ערפאת. את להרוג רוצים הם
 רוצים הם הזאת. ד,־סחיטה את עורכים

 עזבו ואנשיו ערפאת לפלסטינים: להגיד
לגורלכם. אתכם והפקירו ביירות, את

 לאורך פסיעות כמה עוד שפסענו ואחרי
 על עליזים תיירים עלו שבה התעלה,

 ניתן לא אנחנו אבל :הוסיף ספינות־סיור,
 ניתן לא סקו-השדום. נהרל לאלהם.

 למרות עדינו. להתגבר לשינאה
 הזוועה, למרות שקרה, מה כל

ההיס אבד זו. כדרך נמשיך אנחנו
להם. תסלח לא היהודית טוריה
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ב כי טלפאתיה. כימעס היתה את ¥
 באותם חשבתי המילים באותן דיוק •

ביירות. של הפושעים על הרגעים
 באולם יושב בעודי הערב, כל במשך

וה המסודרת הנקיה, באמסטרדם הנקי
 החרותים מחזות עיניי מול עברו שקטה,

בילדותי. עליהם שקראתי בזיכרוני,
 ה־ המוני קמו כאשר 'ליל־ברתולומאים,

הפרוטסטנ אחיהם על בפאריס קאתולים
 וערכו כמוהם, מאמינים־בישוע־הצלוב טים,

לעו לדראץ חי שזיכרה הסונית שחיטה
 זוועות יש כי — הימים כל סוף עד לם,

לדור. מדור נשכחות שאינן
 הצאר של הצבא כאשר קישינב, פוגרום

 בעוד ואדיש, צוחק הצד, מן עומד הרוסי
 ההמונים את הסיתו השילטון ששליחי

 וטף. נשים גברים היהודים, את לטבוח
 בביירות, הזוועה לממדי התקרב לא זה טבח

 אחד יהודי חי עוד כל ייזכר הוא אך
בעולם.
 נמחק אינו שזיכרם פשעים יש

שנער ביירות, שד הזוועה לעולם.
 אחרי שרון, אריאל בחסות כה

 למערב־ שדו הפחדנית הפלישה
 הפלסטיניים שהלוחמים ביירות

ייסלח. לא זה פשע - ממנה יצאו
 מדינתנו, ועל עמנו על עלינו, ירבץ הוא

לדורי־דורות.
 אנשי על־ידי שנערכה השחיטה

 על־ שנערך והמכה כדיר־יסין, בגין
 מחווירים כקיכיה, שרון אריאל ידי

 תועבה — זו שפלה תועבה לעומת
מוגי־לב. כני־כדיעד שד

עימם. חלקנו יהי אל עליהם. מארה
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העבו מיפלגת של הבכירה הצמרת כל

 הצבאי־ביטחוני המימסד של תוצר היא דה
האינ של מובהקת ומייצגת — בישראל

שלו. טרסים
 רמט* היה בר-לב, חיים המיפלגה, מזכ״ל

יש מאות העשיר כהונתו שבעת כ״ל,
 בתעלת קו־הביצורים את שבנו ראלים
 זה קו־ביצורים שמו. על הקרוי סואץ,

 עפר, לקבלני רק לא זהב מיכרה היה
 חברות — גדרות־הביטחץ ליצרני נם אלא

ה ליצרני האווירית, והתעשיה תדיראן
והנשק. מוקשים

המנהי לכתר העיקריים הטוענים שני
 כור, איש גור, מרדכי הם במיפלגד, גות

 ו- רמטכ״ל, היה הוא שגם רבין, ויצחק
 האחרונים, לשלביה עד במילחמת-הלבנון

 ל- חבריו מכל יותר ניציות, עמדות נקט
סיסלנה.
 המיפלגה, כראש שניצב -מי

 מזדהה היה פרס, שימעון ,היו״ר
 השידטונית הקאריירה שנות ככל
 שד הביטחונית התעשייה עם שדו

!השונים. לענפיה ישראל,
 לסנכ״ל המישנה פרם היה 1951ב־

 (״גי- גרשון אחיו, מישרד־הביסחון. של
 פרס .23 בן עבודה מחוסר היה פרס, גי״)

 בשם אמריקאי משקיע ובין בינו תיווך
 את ניהל כאשר הכירו שפרס כהן, נתן

 באר- מישרד־הביטחוו של הקניות מישלחת
 פ־ימ הקימו הצעיר דפרס כהן צות־הברית.

 תדיר. היה ששמו וקשר, רדיו לגבישי על
 מישרד־הביטחון. היה העיקרי הקניין

 חדיר. של התפתחותו נעצרה 1954ב־
 בךגוריון, של פרישתו היתה לכך הסיבה
 כשר־הביטחון. לבון פינחס של ומינויו
ו הזמנות, מחוסר הידרדרו תדיר עיסקי
קונה. לו חיפשו המיפעל בעלי

 סיפעל עם תדיר אוחד המכירה אחרי
 ל־ והפך ראן, בשם סוללות לייצור קטן

שלר כור, חברת היו השותפים תדיראן.
האלק וקונצרן המניות, מן 4970 שותה

 טלפון ג׳נראל הענק האמריקאי טרוניקה
 אחוזים שני ג׳י־טי־אי. — אלקטרי?! אנד

העובדים. בידי נמצאים המניות מן
 אחרי הגיעה תדיראן של הפריחה תקופת
הת התחילה כאשר ששת*הימים, מילחמת
האלקטרו תעשיית של הגדולה רחבותה

 את שסיים כספי, אלקנה בישראל. ניקה
כמנכ״ל. סונה במישרד־הביטחון, תפקידו

עוב 5*000 המעסיק זה, מיפעד
 הגדולים היצואנים אחד הוא דים,

ה הקונגרן ״כור״. של כמערכת
 בייצוא ראש-חץ מהווה הסתדרותי

 כעיקר המתרכז הישראלי, הנשק
 למדינות נשק :מערכות בשיווק
 דיקטטורות — המנוחה״ ״העולם
 ובמרכזה, כדרום־אמריקה לטיניות

המנודות דיקטטורות
 כדרדם־ ומדינות שכניהן, על־ידי

ואיראן. אפריקה,
 בדרום־אס- היו מילחמת-הלבנץ בעת

 כור, של היוצא המנכ״ל ארוך בביקור ריקה
 הנכנס, והמנכ״ל בלומנטל, נפתלי הח״כ

 סיור- לגביש ערך בלומנטל גביש. ישעיהו
 עם כור של המשותפים במיסעלים לימודים

הבי אחרי הדרום־אפריקאית. התעשייה
 דרום* של הגיזענית הממשלה פירסמה קור

 שהיא חדשני תותח על הודעה אפריקה
פיתחה.

 דרום- ובין כור שבין הקשרים מערכת
העס עיקר מאוד. מסועפת היא אפריקה

 הישראלי היצוא נשק. עיסקי הם קים
 דולר מיליון 100ל־ מניע לדרום־אפריקה

 הישראלי היצואן היא וכור — בערך לשנה
 כאשר השנה, זאת. למדינה ביותר הגדול

 הסחר קישרי סביב סערה בישראל קמה
 מיהרה הגזענית, המדינה עם המסועפים

 יחסים בזכות הודעה להוציא כור הנהלת
אלה.
 נשק, בייצור רק מתעניינת אינה כור

 ההסתדרותי הקונצרן בידי בסחר. גם אלא
ש אלול, חברת ממניות מחצית נמצאות
 בנו קוליץ, דויד הוא בה השני השותף

 אלול חברת בירושלים. חרות עסקן של
 אמריקאיות חברות־נשק בארץ מייצגת
 יפה מרוויח ההסתדרותי .והקונצרן גדולות,

 רכישות על עמלות המקבל נשק, סכוכן גם
הישראליות. הנשק

 ״כור״ של המכירות תחזית
 מיליארד 40ל-צ. מגיעה 15כ־צאי

 כיותר ׳הגדולות .המכירות שקלים♦
 ״כור ״תדיראך, על־ידי יבוצעו

 קונצרן כיסיה״. ו״כור מתכת״
המרווי מגדולי אחד יהיה ״כור״

סמילחסת-הלכנון. חים
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 ביירות: עד שרון שביצע ביותר גדול
קיביה. של הטבח

 באוקטובר 15 קיביה. על נדבר :שרון
 מיבצע א.א.) — 1953 להיות (צריך 1954

 קטנה ישראלית ילדה של שמה על סוזיאן,
 על* הקטן ואחיה אמה עם יחד שנרצחה

 מחסה שקיבלו הערביים, הטרוריסטים ידי
 מפיצוץ מורכב היה סוזאן מיבצע בקיביה.
ו הטרוריסטים התאכסנו שבהם הבתים

עליו. פיקדתי אני
רי כנ  היה לתינוקות. אגדה זוהי :א

הוח ילדים. ושני אשה נפגעו שבו פיגוע
הונ שום היתד, לא פעולת־נקםה. על לט
 ר בעניין, מעורב היה קיביה שהכפר חה

 ובין המעשה בין קשר היה לא בוודאי
 ברוטאלית, נקמה היתה זו שפוצצו. הבתים

 ברוח עיך, תחת עיניים ״עשר סתמית,
ההם. הימים

 נדי בית לנל אישית נכנסתי שרון:
 את ששמנו לפני 'האנשים, את לפנות

 המשכנו בלילה, 11ב־ התחלנו חומר־הנפץ.
 עייפות. מרוב נרדמתי ואז בבוקר, 4 עד

 נאמר התעוררתי, כאשר אחרי־הצהריים,
 הרוגים, 69 על הודיע הירדני הרדיו כי לי

 נמצאו היכן שאלתי וילדים... נשים כולם
במרתף. היו הן כי לי נאמר הגופות. 69

י ר מ  טרוריסט שלכל בטוח אני :א
 מעשי- את לתרץ כדי זה מעץ תיאור יש

אמינות. של שפץ בו אין שלו. הזוועה
 לאמיתה. האמת שזוהי לרגע, נניח, אך
 שזה להאמין כדי פיפלצתי די מוח דרוש

 הומר- בלילה ששם פי הטבח. את מצדיק
 להיות יכול אינו פשוט בבתים, נפץ

 וילדים נשים בהם מסתתרים שאין בטוח
 — פעולת־טרור שמבצע מי מפוחדים.

 מעשה היתד, פעולת־קיביה כי ספק ואין
 יותר גרועה המילה, מובן במלוא טרור
 על־ אי-פעם שבוצעו מעשי־הטרור מכל
 כי בחשבון לוקח — אש״ף אירגוני ידי

 ואולי חפים־מפשע. אנשים בהם ייהרגו
שלו. העיקרית המטרה זוהי

 שכדאי פסוק שרון השמיע זו בהזדמנות
 ושוב: שוב בו להרהר

ץ ר ש לאחר דיבה, שמופצת לאחר :ש
 עליו, וחוזרים מועתק הוא שקר, הומצא

נאמת. אותו מקבלים ולבסוף
י ר כנ  היא מעניינת. קביעה זוהי :א

 ביעילותו שרץ של אמונתו את מבטאת
אינסו חזרה של ובחשיבותו השקר, של

 נאמת. מתקבל שהוא עד השקר, על פית
 בדיוק זוהי אכן ני שיטענו אנשים יהיו

 שהודגמה כסי עצמו, שרץ של שיטתו
במילחפת־הלבנץ. חותכת בצורה

ר 080111 *וסט* ,ש• •
י דור ף ה כ ע כי סבי■ מרח מי זו ק
 :מתוודה הוא אך למילחפת-גצח. אה ■■

 ביותר הגדולה השגיאה זוהי שרץ:
 לתאר נווגותי, לגבי. עושים שאנשים

 שר אני לירות. האוהב כאדם כלוחם, אותי
מילחמה! נא

: י ר נ כ  הטוענים גנרלים שונא ואני א
 מילחמה באמצע מילחסה. שונאים שהם
 אני בלעדי. באופן אותה יזמו עצמם שהם
 הבא: הסוג נץ לדיקלום אלרגי ממש

: ץ ר הר כה במילחמה שהיה מי רק ש
 שהיה מי רק אני, שהייתי כפי פעמים בה

ר שאני האיפה כל את וראה במילחמה
 כל את בפילחמה שאיבד מי רק איתי,

 כפי נפצע ואשר איבדתי, שאני החברים
 לשנוא יכול הוא רק — אני שנפצעתי

אותה. שונא שאני כסי המילחמה את
רי כנ  אוהב־המיל־ הוא שרון אריאל :א

 שלו הקאריירה כל הידיעה. בה״א חמה
 להגשים סיכוייו כל פילחמה, על בנוייה

 בסילחמה. קשורות הפרסיות מטרותיו את
 למיל- בהכרח מובילה שלו האידיאולוגיה

 שעשה הראשץ והדבר אינסופית. חמה
 את לתכנן היה שר־הביסחון לכם בהגיעו

ביוני. 6ב־ שהחלה המילחמה
 לדרוש גסיץ התחסדות, הוא השאר כל
 פינחס. של מעשים עבור זימרי של שכר
 לשנוא למדו קרביים חיילים הרבה אכן.
 ויש והיו מהם), אחד (ואני המילחמה את

 אמיתיים. שונאי־מילחמה קצינים בצה״ל
 אריק ז שרץ אריאל אך תוכיח. גבע פרשת

ז ישראל מלך
 לחזור מבלי זה ניתוח לסיים אי-אפשר

 הראיץ. של ביותר הגדולה הבדיחה על
כך: נראה זה

: תן  איננה ביירות פאלאצ׳י, גברת ש
 האדום. הצבא אינו ואש״ף סטאלינגראד,

 בסטאלינגראדז היית האם
: י צ׳ א ל א  שפז היית אתה האם לא. פ

אבל... לא. אני גם :שרץ

אד ■0■ י■■! ואא־יאנה *רי
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