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ם ע ה

שם1הר הוא העיקר
 עדשים :זה חשוב א7

 חשוב — היהודים
הגניים. אומרים מה

הבינ הנוכל הופיע המירקע על
שהב האיש מרידור, יעקב לאומי,

 בנורה כולה רמת־גן את להאיר טיח
 עליו הטילה ממשלת־ישראל אחת.

 באותה לטפל — במיקרה ולא —
 ב־ הפלסטיניים בפליטים הצלחה

).76 עמוד (ראה דרום־לבנו[
 ושבי־ גופני שובע שופע כשהוא
 על מרידור דיבר עצמית, עות־רצון

וב בבוץ הרובצים הפליטים סבל
ה באותם — בדרום־לבנון גשם

 בשוך צד,״ל על־ידי שנהרסו מחנות
 ובדחפורים. במיטעני־חבלה הקרבות

 יעקב אותו של הנחייתו פי על
עצמו. מרידור

 לשקם שצריכים הסביר מרידזר
הנמ היתד, בפיו הפליטים. את שם
ה יטפלו אחרת לכך: ניצחת קה

 האש־ העולם ברחבי שמיםאנטי
ישראל. על מות־זדון

צרי ישראל :מאלפת טענה זוהי
 ולתקן הומאני מעשה לעשות כה

 גרמה עצמה שהיא הנזק מן חלק
 רוצה שישראל מפני לא — לו

 שהמוני מפני ולא הגונה, להיות
הגו במדינה לחיות רוצים ישראל

ה יבואו שאחרת מפני אלא נה,
 ויפרסמו. יראו ללבנון, שמיםאנטי

עו אנחנו מה חשוב לא המסקנה:
נראים. אנחנו איך חשוב שים,

 מעוות הגיון חזר. מק־קארתי ,
יש מערכות בכל השבוע שלט 'זה

ראל.
 למסע קץ הושם המערבית בגדה
 האזרחי״ ״המינהל של מתוכנן
 הפלסטיני. הגבוה החינוך להריסת

 :לגמרי פשוטה מטרה יש זה למסע
 יביא בגדה האוניברסיטות חיסול

ו הצעירה האינטליגנציה להגירת
ל בגדה התושבים שאר להפיכת
 ושואבי־ חוטבי־עצים של חבורה

ה למשק אנושי,״ ״חומר מים.
האינטנ המסע עם יחד ישראלי.

 של מאוסה כנופייה להשלטת סיבי
 הנשק בכוח הגדה. על קוויזלינגים

 אריאל של המדיניות זוהי צה״ל. של
שרון.

 הפלסטיניים הפרופסורים גירוש
לחתי דרישה של באיצטלה נעשה

 אך לאש״ף. גינוי הצהרת על מה
 בממצי־ התנקם זה אמצעי דווקא

 את בבושה זוכר אמריקאי כל איו.
 מק־קארתי. ג׳ו הסנאטור תקופת

 זד.מסי־1א הנתעב. המכשפות צייד
 התקופה של הבולטים מני־ההיכר

אמרי- פרופסורים כי הדרישה היה

אמונים.״ ״הצהרת על יחתמו קאיים
 את גינה האמריקאי שר־החוץ

 כדי בכך היה די בחריפות. ישראל
 הגינוי המגונה. הטופס את לבטל

ההפג מכל יותר הועיל האמריקאי
 אזרחי של ועצומות־המחאה נות

 גם כנראה. בכך, היה די ישראל.
 כרמון, יגאל של לסילוקו להביא כדי

 הגדה, של העריץ־במהדורת־כיס
 הפרוס־ מילסון, של סילוקו אחרי

פני־התינוק. בעל סור־הרודן
 יותר אך טיימס. ג׳ו־יורק

 השבוע ישראל את הסעיר אלה מכל
 מאמרו — זר בעיתון שהופיע מאמר

 ב־ פרנקל מכס בשם יהודי של
טיימס. ניו־יורק

יהו עיתון הוא נרמזס ניו־יורק

 כלל בדרך משרת והוא דבר. לכל די
 מעריב כמו הישראלית התעמולה את

 אותו המכנים יש אחרונות. וידיעות
-״\^.¥01־1̂ ז11־*מ5 בעירו

ב כימעט־שולית בהערה היה די
 מסוג עיתונאי של השיטחי מאמרו

 לארץ שהובא זה, עיתון של ב׳
 כדי הישראלי מישרד־החוץ על-ידי
 יומן (ראה תרעש כולה שהארץ
אישי).
שצרי המערך ראשי אמרו האם

 האמריקאי הסיוע את לקצץ כים
 י עלילת־זדון זוהי האם י לישראל

ב אי־אמון הצעת מצדיק זה האם
האם... כנסת?

ב ה .ז ם א ה ו ש ? ח

 של קיומו על מבוסס בישראל המישטר ביותר. מסוכן מצב הו ¥
 מכהן ושאינו המרכזית. הסמכות את בידיו המרכז חזק, ראש־ממשלה י

 מאורגנות המדינה מערכות כל ישיבות־הממשלה. של כיושב־ראש רק
 מסוגל המישטר אין בן־גוריון. דויד בימי שנוצרה זו, מציאות סמך על

ריק. חלל קיים ראש־הממשלה של במקומו כאשר כראוי, לתפקד כלל
 שילטון. ישל לקאריקטורה כולה הממשלה הפכה ראש־ממשלה, בהעדר

 מ״ם כמו עלוב, פקידון כל יעשה. בעיניו העקום) (או הישר איש שבו
 המדינה את להטיל יכול כרמון, יגאל בגדה, האזרחי״ ״המינהל ראש

הגדה). במיכללות הזרים המרצים (פרשת בינלאומית סערה תיך אל
 חקירת שד הראשונה חתוצאה חבוי. זה מצב חיה כח עד
כל. לעיני עתה התגלה זה שמצב היא הטבח

 הנוטה תל־אביבי. מישפטן השבוע אמר משקר,״ שהוא מקודח ני ^
י י / מחריד!״ הוא המצב משקר. אינו ״אם לליכוד. /

 המצטיירת התמונה ועל בגין, מנהם עד דיבר האיש
וצברה. שאתידא כמחנות הטבה לחקירת כוועדה

 שקדמו המהלכים ועל הטבח על ידע לא כי הוועדה לפני בגין'העיד
 דיבר כאילו וכל מכל הכחיש הוא הבריטי. ברדיו כך על שמע הוא לו.

 למרות — בבית־החולים הטבח על הרמטכ״ל עם בבוקר יום־שבת באותו
 שאיש וכל מכל הכחיש הצבאי מזכירו כך. על העידו עדים שכמה

 עמודים (ראה השישי ביום כן, לפני יום הטבח על לו הודיע מישרד־החוץ
7—10.(

נוראה. היא התמונות — נכונות אלה הכחשות אם
 בהרבה החורגת אחת, מסקנה עתה כבר מתקבלת הוועדה מדיוני כי

:עצמה הנוראה הפרשה מן
בישראל. ראש־ממשלה אין זו בתקופה

כראש־ממשלה. מתפקד אינו זה תואר הנושא האיש
וחדלי־אישים. כאפסים מוקף הזה האיש

עגומה. פיקציה הוא דאש־הממשלה מישרד

3רי חרד #
ת קנו  ומפסיפס עצמו, ראש־הממשלה של מעדותו נובעות אלה פ

 האחרים. העדים של העדויות ■יי
— כי מתוכן עולה

אחרי ביירות, למערב הכניסה על החליט כבר שר־הביטחון • .

י שעות כמה אל־ג׳מייל, בשיר בחיי ההתנקשות נ פ  בהחלטה ששיתף ל
הפורמלית. הסכמתו את וקיבל ראש־הממשלה את זו

 פעלו כבר החלטה, מקבל שהוא דכגין נדמה היה כאשר
קודם. שניתנו שרון, שד פקודות פי על בשטה הכוחות

 את להכניס הגורלית להחלטה שותף היה לא ראש־הממשלה •
 המובנת־ שמשמעותה החלטה - למחנות־הפליטים הרצחניות הפלאנגות

המוני. לטבח הזמנה היתד, מאליה
 בגין נתן הזאת, המחרידה העובדה את לטשטש כדי

שהת ההלטה כאילו שדון, שד המדהימה לטענה ידו את
 הצדיקה לחלוטין, שונה רקע עד יוני, באמצע בממשלה קבלה

בספטמבר. הזמנת־הרצח את
 הצבא בצמרת חשובים אנשים ידעו בבוקר השישי ביום החל •

 מדי והתרחבה התגברה הזאת הידיעה המוני. רצח מתבצע כי והמדינה
 יודעי־הדבר כל מבין איש אך והשבת. השישי היום כל במשך שעה

כך. על לו ולהודיע ראש־הממשלה עם להתקשר דעתו על העלה לא
 ראש־הממשלה כי אילמת הסכמה קיימת היתה כולם בין

מתפקד ואינו קיים אינו
 (חרף הידיעה את קיבל ראש־ד,ממשלה של הצבאי מזכירו אכן אם •

 עצמו, לראש־הממשלה אותה העביר לא אכן ואם הנמרצת) הכחשתו
 דעתם על מעלים אינם ראש־ד,ממשלה של הקרובים עוזריו גם כי ברור

ביותר. חשובים בעניינים אותו לשתף
 בעלת אחת אישיות אף אין ראש־הממשלה של סביבתו בכל •
 ראש־הממשלה. במקום פיהן על ולפעול החלטות לקבל המסוגלת רמה,

מתפקד. שאינו
 מלהכי־פינכה שד הבודה אלא אינו ראש־הממשדה מישרד
שיגיונותיד• את המטפחים אישיים, ומשרתים

 ומקבלים והחוץ הביטחון שרי נועדים ביותר. חשובים בעניינים •
כלל. קיים היה לא ראש־הממשלה כאילו ביניהם. החלטות

 רישום לנהל דעתו על מעלה איש אין ראש־הסמשלה במישרד •
 ראש־הממשלה, של שיחות־הטלפון של הקלטה. שכן כל ולא מדוייק,

חיוני. מידע ולהימסר חשובות החלטות להתקבל עשויות שבהן
ריק. חדל עתה עומד כראש־המדינה :הסיכום

מסקנה הסיק כבר הוועדה, בחקירת המתרחש אחרי העוקב הציבור.

 המתהלכות בגין מנחם על אכזריות בדיחות של בשורה מתבטא והדבר זו,
 את נוגד פירסומם עצם כי עד אכזריות כד, בדיחות — בארץ עתה

הטוב. הטעם
 טוענים הם נכונה. אינה זו תמונה כי המאמינים בגין חסידי בין יש
 להגן ונועדו שיקריות, היו לוועדה שנמסרו העדויות של גדול שהלק

ראש־הממשלה. על
 בגין כי מאמינים הם בחלקה. רק נכונה התמונה כי סבורים אחרים

יי במעשה־ בגלוי מעורב להיות רצה שלא מכיוון אך מתרחש, מה היטב ידע
 לפי לביירות. הכניסה סביב המהלכים לכל שותף יהיה שלא דאג טבח,

 והשלטת טבח (עריכת הנקוט הקו כי לשרון להבין נתן הוא זו, גירסה
 מלבנון לבריחתם להביא כדי דיר־יאסין, נוסח הפליטים, בקרב פאניקה
לעניין. שותף להיות רוצה הוא שאין אך עליו, מקובל לסוריה)

 אינם — שיהיו ככל מחרידים — אדה תירוצים אולם
והציבור. הוועדה לעיני הנפרשת התמונה, את לשנות יכולים

 בירושלים, לו מסתובב בגין מנחם :כמוה מאין עגומה זו תמונה
 ובאותה בבית־הכנסת מתפלל המדינה, את מנהל שהוא פנים מעמיד
 שיש מהלכים נעשים ידיעתו, בלי גורליות החלטות מתקבלות השעה

 בציבור המחלוקת ועל בעולם ישראל מעמד על עצומה השפעה להם
 ואיש — עליונה לאומית חשיבות בעלות ידיעות מתקבלות ובצה״ל,

 המקשיב לראש־הממשלה, אלה מכל משהו להגניב לנכון מוצא אינו
קורה. מה לדעת כדי הבי־בי־סי לשידורי בדבקות

 גברים, בני־אדם, לאלף קרוב נהרגו שבה פרשה, אגב מתגלה זה כל
 ומערכת־הביטחון המדינה צמרת כי בחשבון לוקחים אם אף וילדים. נשים
 הרי פלסטינים, אלא אינם שקורבנותיו מטבח במיוחד מתרגשת אינה

 ת) מדובר כאשר אחרת, מתרחשים הדברים כי לכך הוכחה של שמץ אין
אחר. נושא על

ת מגלה המבהילה התמונה  הממשלה תיפקוד כד א
המשכר. של טיכו מה חשוב ולא — כעיתות־משבר

 עתה עומדת המדינה כראש : המסקנה מן מנוס אין
 שכה במהירות, הדברים מתנהלים שכה בתקופה אגדה.

 וסכנות חסרדת״תקדים הזדמנויות המדינה לעיני מזדקרות
ראש־מםשדה• אין חמורות,

בעיויו העקום איש •

2360 הזה ם עוד ה10


