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ל מס ף עו ר חו
 הגוף עשוי חודש .תוך

 להשתנות הסריגה של
 אחרי במו בליל,

רעש־אדסה.
 את שטפה נעימה חורפית מש
 בה השתרר גל-הקור, אחרי ץ.

 המע- התיירים מלבב. אוויר
 תושבי עם יחד נהנו מחו״ל

ז.
 גם נהנו הישראלים מן יש

 על שמעו הם הכלכלי. המצב
 הלאומי, המשק של טת־הרגל

 הם חייהם. על השפיע לא ־דבר
 לפירסומים הקשיבו בבורסה, קו

 ושהודיעו גלי־האתר, על זתלטו
 מבלי כסף הרבה להרוויח איך

וד.
 התחבאה זו תפאורה מאחרי :ל

יותר. מדאיגה <ות

א ח ץ  אוטובוס כה: עד קרה ל
 חוליית־פיגוע על־ידי הותקף י

תל־אביב. בלב פלסטינית
 אוטו־ הותקף כן לפני קצר זמן

ס בהרי־השוף. צה״ל של מ
 פצועים היו הפיגועים בשני

רבים.
הז בתל־אביב הפיגוע כמבצע

 אבו־נידאל, של אירגון־הטרור דהה
 האיר־ זהו אש״ף. של אויבו־בנפש

ב ההתנקשות את ביצע אשר גון
 בלונדון, הישראלי השגריר של חייו

ה את סיפקה אשר ארגוב, שלמה
 הפלישה לפתיחת המיוחלת עילה

ללבנון.
 לא בהרי־השוף הפיגוע מבצעי

מקו כוחות אלה שהיו יתכן הזדהו.
 שהיה ויתכן הנדון), (ראה מיים

ה מן שבא פלסטיני, קומנדו זה
 ברור לא כן, אם הסוריים. קווים

שייך. היה גוף לאיזה
 בדרך היו, לא המיקרים בשני

 נוסעי-האוטו- מקרב הרוגים נם,
הפצר־ עשרות על נוסף אך בוסים.

הבי על להגן כדי דמשק, מרחב
 שרון שאריאל אחרי הסורית, רה

 נמצאים צה״ל שחיילי בכך התפאר
 בילבד קילומטרים 20 של במרחק
עת. בכל לכבשה ויכולים ממנה,

 את השיגה זו מטופשת התפארות
 של החלטתה כמו התוצאות אותן

 מילחמת-הה- בימי ממשלת־גולדה,
 לעומק,״ מצריים את .להפציץ תשה,

 יצחק השגריר של עצתו פי על
 לידיהם קיבלו הסובייטים רבין.

 מצריים, של האווירית ההגנה את
ו חדישים, נ״מ טילי אליה שלחו
 חציית את מכן לאחר איפשרו אלה

המצרים. בידי התעלה
 הגליל״ .שלום של האשליה אך
 הסיפור לעומת וכאפס כאין היתד.

 תשתית־המחבלים.״ .שבירת על
ארי של חגיגית הבטחה זאת היתד.

תש בלי איתן: ורפאל שרון אל
 לפעול. יכולים המחבלים אין תית

 לכל ונפוצו מלבנון שגורשו מאחר
 לקיים יכולים הם אין שוב עבר,

מערכת־פיגועים,

 הפיגועים וחברון. פר־שלם
 וסבלנו- גבת, בלבנון צה״ל (לי

 ההרפתקה לגבי הישראלי של
 במהירות. והלכה פחתה גונית
 מעטים רק היו חודשיים לפגי

מ ״לצאת בקריאה לתמוך ים
 כנראה, זאת, היתד. השבוע ״

הגדול. הרוב
 רב זמן מזה הראשונה !עם

תל־אביב בלב חבלני !*-פיגוע
נזייסגרת). .

 השכר־ תושבי של שקטה וגנה
 שימשה )11־10 עמודים (ראח

 תל-אביב, צפון לתושבי 'אזהרה
 ציד למראה לכן קודם דעזעו

 קירותיהם. על צלבי-קרס של
 רדומה שהיתה העדתית, ייד.

 ראשה, את שוב התמה רב,
 בשינאה. מעוותות ניד.

 המצב הוסיף הכבושים זטחים
 ש־ החמושים הנחלנים דדר.

 העניקו והרמטכ״ל לת־ישראל
 בלתי-מוגבלת, להפקרות זכיון
 הפי- בית, הרסו בחברון, ;וללו

 הם- נערכו בשכם :מודי-חשמל.
צעירים. של סוערות

 הבינו הכל אולם אדמה. עש
 הווע- מנגינת־ביניים. רק והי

 סיימה בביירות הטבח לחקירת
ל והתכוננה הראיות, שמיעת

המסק- כתיבת העיקרית: בתה

 מלא- אחרי עקבה כולד. !דינה
של הנעולות הדלתות מאחרי

 אריאל :נוסף אחד קורבן היה עים
שרון.
 זזתמד־ המיל,דים כשני כי
 על־ שטופחה האשליה, טטה

 של העיקרי כהישג שרץ ידי
 תשתית ״שכירת : חסה המיל

המחכלים׳׳.

מ1 אשליזת 1מ
 שנועדה מפני שלום־הגליל,״ * י ״מיבצע נקראה מילחמה ף

 מכל הגליל את לשחרר רישמית
חבלני. פיגוע של אפשרות

 תחום כל כי רשמית נמסר השבוע
המ של חלק־הארי וגם — הגליל

ל רגע בכל נתונים — כולה דינה
 המוצבים טילי־מקאד, של הפצצה

 כך על סוריה. אדמת על מכבר זה
המאיי ,5סא־ טילי להתוסף עומדים

ה המרחב מן ניכר חלק על מים
 אלה טילים ישראל. של אווירי
ל- בדית-המועצות על־ידי נשלחו

מ סערה של קולות בקעו הוועדה
תקרבת.

 מי- אילו ז הברקים יפגעו במי
ה יגיעו לאן ז ברוח ייהרסו בנים

ז רעמים
ש ידעה היא המתינה. המדינה

 הפוליטי הנוף עלול חודש בעוד
 כליל, להשתנות פדינת־ישראל של

רעש־אדסה. אחרי כמו

 בצורה השבוע נופצה זו אשליה
אכזרית.

 ונפצעים נהרגים כלכנון
יש יותר שכוע כסשך עתה

 ונפצעו שנהרגו מכפי ראלים,
 כגליל, שלמה שנה כמשך
 המחבלים״ ״תשתית כאשר
בלכנץ. תיפקדה עדיין

 למי- שקדמה שלמה, שנה במשך
ישר אף נהרג לא לחמת־הלבנון,

 בהפג- גם הצפון. באיזור אחד אלי
 יום ביוני, 5ד.־ של זת־הקטיושות

 ביירות, של הפגזת־ד,אימים אחרי
ש ויחיד, אחד חייל אלא נהרג לא

בכביש. לתומו נסע
 על עלה בתל-אביב הפיגוע אך

 בשיא גם כה. עד שקרה מה כל
 חוליות העזו לא בעבר הפיגועים

 ולתקוף העיר אל לחדור פלסטיניות
 שלב זהו ברימוני־יד. אוטובוס בה

המזויין. במאבק חדש
הש זו שחוליה מיקרה זה אין
 הדבר אבו-נידאל. לקבוצת תייכה
ה־ הכלל את חותך באופן מוכיח

א שי הנ
בו ונד זת1ה

 פוסכי הזדהה נכון יצחק
הלאוויס״ ״ארבעת עם
.הישראלית חרטום של

מ- הכוונת. על שוב היה הנשיא

" ל■ ת י ח ש ת . .
 :לענייני-טרור מומחה לכל ידוע
 דוגמת ב״תשתית,״ צורך כלל אין

 שהיתה הפלסטינית המיני־מדינה
 מי- לנהל כדי בדרום־לבנון, קיימת

ורצופה. יעילה לחמת־פיגועים
 שייך היה לא אכו־נידאל

 הפלסטינית לתשתית מעולם
 לו!מעולם היתה לא כלכנץ.

כדרום־לכנון. אחיזה שום
וכבג בדמשק כפול, מרכז לו יש
מת שלו הפעולות שאר וכל דאד,

במחתרת. קיימות
 בצפון־איר- הקאתולית למחתרת

 (גם מקום בשום אין.תשתית״ לנד
 הדין והוא העצמאית) באירלנד לא

 היעילות המחתרות מן כמה לגבי
בעולם. ביותר

 ל- המילחמה העניקה זאת לעומת
מו הלוחמים הפלסטינים אירגונים

 עוצרים כיצד ראו חם חדש. ראל
 הכבירה העוצמה את הפלסטינים

 עד ימים שבוע במשך צד,״ל של
ביי לפאתי מראש־הנקרד. שהגיעה

 לקורא). העורך איגרת (ראה רות
ביי על המצור נמשך כיצד ראו הם

 מא- הפעלה תוך יום, 79 במשך רות
 ביבשה, צה״ל כוחות של סיבית

ה שההתנגדות מבלי ובים, באוויר
נשברה. פלסטינית
 צעירים כי להאמץ קשה

 לפעול מעזים היו פלסטיניים
 כתל־ השכוע שפעלו כפי

 שקרה מה קרה לולא אכיב,
כלכנץ.

נ״וות? את רהנציין
ה איו צה״ד 6 נ מו ב יסינוב .
 יכולה ולא — בלבנון חיילים ״

 הפיתרון כי הולמת. תשובה להיות
 מייד. מלבנון לצאת הוא: היחידי

 כי מסוגל, שרון אריאל אין לכך
 ה־ כי כל לעיני מוכיח היה הדבר

ה הרוגיה 456 על כולה, מילחמה
חסרת־תכלית. היתה ישראליים,

 אין ישראל בלב לפיגועים גם
 שבו המתמיד, המאבק זולת תשובה,

לחי הצלחות הצדדים לשני יש
 מבוצע היה כאשר כעכר,לופין.

 היתה כישראל, גדול פיגוע
 :פשוטה תשובה לממשלה
ביירות. את להפציץ

ה של הזעם לפורקן עזר הדבר
 ה- את לכל ונתן הישראלי, ציבור

 מוחצת תשובה יש שהגה אשלייה
 היו, ההפצצות קורבנות והולמת.

חפים־מפשע. אזרחים כלל, בדרך

 אלה הפצצות שהצדיק הטיעון
 המחבלים״ ״ראשי יידעו אם היה:

 יביא גדול פיגוע כל כי בביירות
 פעמיים יחשבו הם כזאת, לתגובה

 הם לכך. הפקודה את שיתנו לפני
 עצמם של לביטחון לדאוג צריכים

 זעם מפני לחשוש וגם אנשיהם, ושל
ה בביירות, המקומית האוכלוסיה

צה״ל. מתגובת נפגעת  אי־ זה. מעצור נעלם עתה
כיירדת. את להפציץ אפשר

 לא תשוכה, שום אץ שוב
למראית־עין. ולא אמיתית

בטע כלשהי אמת היתד, אכן אם
בע ביירות להפצצת שהביאו נות
 זה לא שמילחמת־הלבנון הרי בר,

 שהזיקה. אלא הועילה, שלא בילבד
 אשר מעצור, שום עוד אין עתה כי

בישראל. פיגועים של ביצוע יעכב
ב פעולות המונע היחידי הדבר
 של החלטתם הוא נרחבים ממדים

 על לעלות וחבריו ערפאת יאסר
 פעולות- של ביצוע המדינית. הדרך
 במאמצי-השלום לחבל עלול פיגוע

 פיגוע בוצע מדוע כן, אם אש״ף. של
זד,ז

ב ערפאת, טען ימים כמה לפני
 אבד של האירגון כי עיתונאי, ראיון
בינ ״מוסדות־ביון בשם פועל נידאל

 ישראל.״ של גם שונים, לאומיים
 על־ידי בעבר הושמעה זו טענה
 על שהצביעו אש״ף, ממנהיגי רבים

הפ כגון אברנידאל, שפעולות כך
ליהו והתנכלות בתי-הכנסת צצת
 את ורק אך משרתות בעולם, דים

 ממשלת־ של ותעמולתה מטרותיה
ישראל.

 פוגע בוודאי בתל-אביב הפיגוע
 במע- עתה העסוק ערפאת, במאמצי

ב ועדינה מסובכת רכת־תימרונים
 אש״ף כניסת את לאפשר כדי יותר,

 למורת־רוחם — המדיני לתהליך
שרון. ואריאל בגין מנחם של הרבה

 מסר זה כפיגוע יש אך
מהווה אבו־נידאל :נוסף

ל פלסטינית אלטרנטיבה
״ף. אש
 יצליח לא הקרובים בחודשים אם

 ל- ממשיים הישגים להשיג ערפאת
 חלקים עלולים השלום, בדרך -אש״ף

לנ הפלסטיני הנוער של גדולים
 עם המזוהה המתון, הקו את טוש

 עיצאם הוא נביאו ואשר ערפאת,
 תחליף אין כי ולהחליט סרטאווי,

 וע- רצופה למערכודטרור ממשי
קובה־מדם.

 של שעתו תבוא אבן אז
ודומיו. אבו־נידאל

 פי- של מבול הגיע ארצות־הברית
 לעבר כולם מכוונים שהיו רסומים,

אופירה. אשתו,
 ל- עצמו. לנשיא נטפל לא איש
הו את שיבחו העיתונאים היפך,

פור נבון אופירה על אך פעותיו.
 היא רבות. שליליות הערות סמו

ב לה לקנות כדי שליחים שלחה
״מ במחיר כובע-פרווה בהול אופן

 עצמו: הנשיא (תיקן דולרים״ אות
 נמוך מחיר דולר, 117 עלה הכובע
הכרי היא בארצות־הברית). ביותר

 אותה להכניס האמריקאים את חה
 את ללחוץ שתוכל כדי לבית־הלבן,

פרו ודרישה רגן, רונלד של ידיו
ה לעבודה הפריעה זו בינציאלית

 כך על הנשיא (תשובת רצינית.
)8 בענזוד (הנושך


