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במדינה
העם

ס*?! לסוסת ־ טיסעו
 שדיבר. מה ד3די שריר
.הועיל? זה מד!7ד למי

הז שריר אברהם שר־התיירות
ל המייוחסת בדיחה השבוע כיר

 הבולשביקית׳ המהפכה מחולל
המ אוליאנוב, איליץ׳ ולאדימיר

לנין. כונה
 המאה של הראשונות בשנים

המע באירופה בגלות לנין ישב
 נערכו הצארית ברוסיה רבית.

 ואחד (הפרלמנט), לחמה בחירות
מ אליו שוגר לנין של מנאמניו

התו על לו לדווח כדי רוסיה
צאות.

הנב רשימת על עברו השניים
 זה, אחר בזה החדשים, חרים

 מי ללנין הסביר מרוסיה והשליח
מש הוא מיפלגה ולאיזו האיש
תייך.

הנב אחד של לשמו כשהגיע
 :בזילזול השליח הפליט חרים,

 סתם הוא הזה האיש חשוב, ״לא
\״ טיפש

ל ״טיפש לנין: כך על הגיב
מיז״ טובת

 זאת היתה שריר, אברהם לגבי
ב רבים טובה. שאלד. השבוע

או שאלו ובאופוזיציה קואליציה
מיסגרת). (ראה תה

 ויכוח: אין אחד דבר על אך
ה לגילוי מאוד טוב היה הוא

אמת.

המלחמה
113061 - 31ה

חשה; אמריקה כאשר
 לפי רוקדת ישראל

שלה. החלילים שמו־
 ישראל רוצה, אמריקה ״אם
 המלך אמר שעתיים!״ תוך תיכנע
הת שבה פרטית, בשיחה ■חוסיין
 ארצות- של אי־רצונה על מרמר

 את ישראל על לכפות הברית
ההתנחלויות. הפסקת
 פעם. לא הוכח הדבר ואכן,
 בהפסקת האמריקאים רצו כאשר

 טילפן בביירות, ה&צצות־הרצח
 בגין, למנחם אישית רגן רונלד

 דקות ותוך — שאמר מה לו אמר
ההפצצה. הופסקה
 הודיע בשאתילא הטבח אחרי

 בביירות ישהה צה״ל כי הרמטכ״ל
 כעבור רבים. חודשים במשך עוד
 הישראלי החייל יצא שעות כמה

 אמרה אמריקה מביירות. האחרון
שלה. את

 במשך שוב. הוכח זה השבוע
 וב- בחאלדה התנהל שבועות כסה

 מדומה, משא־ומתן קריית־שמונה
 המשא- כדוגמת !תכלית, כל חסר

 על ומצריים ישראל בין והמתן
 הגיע זזה. לא ישראל האוטונומיה.

 חד־ הוראה ועימו חביב, פיליפ
 והופ, — רגן הנשיא של משמעית

 ישראל סדר־היום. עם הסכם הושג
 ״נורמליזציה״ המילים על ויתרה

הסתדר. והכל ו״הסכם״.
 האמריקאי הלחץ מופעל עתה

 בירי הרגיש במקום ודווקא שוב,
ה בגין. מנחם של גאוותו תר:

 ובגסות בגלוי, אומרים אמריקאים
 יוכל לא בגין כי בלתי־רנילד״

ש אחדי אלא לוושינגטון לבוא
ב חלקית נסיגה על הסכם הושג

 ל- דרוש שהביקור מכיוון לבנון.
הזע לאור לנשימה, כאוויר בגין
 מסקנות פירסום עם הצפוי זוע

 הוא הטבח, לענייני ועדת־החקידה
כבד. מחיר לשלם מונן יהיה

ייסוג צה״ל :סבירה תצפית
האמרי כדרישת חלקית, נסיגה
קאים.

ם הי לו  לפוליטיקאי העניק א
• שעניי כדי גדול, פה המצוי ר

בחשאי. יתנהלו ילא הציבור ני
 כפטפטת לעיתים, שנראה, מד.

 הכוונה מילוי אלא אינו מטופשת,
 בעל- כל כמו הזאת. האלוהית

ממ המצוי הפוליטיקאי גם חיים,
 במע- תפקידו את בעל-כורחו לא

 שאינו נראה כאשר גם רכת-החיים,
מדופלם. אידיוט אלא

פולי כל לגבי שנכון ופה
 על גס חל כוודאי טיקאי,

שריר. אברהם השר

א טיפשות ל ם י מד ו
, ב נאמר תכונה״, וסר* ך

 !״״סימטום העיתונים. אחד י //״
 ״אידיוטיזם בממשלה. חבריו אמרו

 לראש־ המקורב אדם זעם טהור!״
הממשלה.

 הכרזתו היתד. למראית-עין ואכן,
 ציבור לפני בפאריס, שריר של
מע היהודית, המגבית פעילי של
 מיל,ח־ לפני כי הצהיר שריר ללא־תקדים. כמעט מטופש שה

ל ״ף אש העכיר מת־הלבנון
 צינורות באמצעות ישראל,

 אמריקאיים דיפלומטיים
 לאי- הסכם לכרות הצעה

התקפה.
 זו הצעה נדחתה שריר, לפי
 כביכול ממשלת־ישראל, על־ידי
 צפון על רק לחול שנועדה ■משום

 לפי שיטחה. כל על ולא המדינה,
 לחול ההצעה נועדה אחרת, גירסה

היש על לא אך כולה, המדינה על
העולם. בכל ראלים
 הצהרתו כי שריר קיווה אם
 בעתונות, כותרות כמה לו תביא

 למשוער. מעבר תיקוותו התממשה
 ולסנם־ בישראל, לסערה גרם הוא
 צרפת עיתוני כל כולו. בעולם ציה

 ובתגובות בהצהרתו דשו וישראל
הק העולם מעיתוני ורבים עליה,

תשומת־לב. לה דשו  הישרלאית הסערה אך
שו כעניינים כרגיל, עסקה,

 כעיקר: לעסוק תחת ליים,
 עצם של הנוראה המשמעות

שהתגלה. המידע

ונונל*ם כסילים
*  בארז האופוזיציה וכרי ן

נתפסו הם כמינהגם: נהגו 1
של הכיוון מה־בכך. של לעניינים

המי כי ספק שאין מכאן
נכון. הוא דע

גילו לא האמרקאיס
ממנו? נוכע ה

 כצורה זאת לומר אפשר ו*
 אומר זה מידע ברוטאלית:

 ישראליים צעירים 450 כי
 בטענות־ מותם אל נשלחו
 מילחמת־הלב־ כל וכי שקר,

 ונזקיה קורבנותיה על נון,
 נועדה לא שיעור, להם שאין

ישראל. ביטחון את לשרת
 לכמה כמובן, ידוע, היה הדבר

 של הראשון הרגע מן ישראלים
ש )2300( הזה העולם המילחמה.

 בערב המילחמה תוכנית את גילה
חוד תישעד. תשמ״ב, ראש־השנה

 את אז פירט שפרצה, לפני שים
 אריאל של האמיתיים היעדים

 היה לא המילחמה. מתכנן שרון,
 של המוצהר ליעד קשר שום להם

וב בפרט בגליל פיגועים, מניעת
בכלל. ישראל

שלושה לשרת נועדה המילחמה

 לשפוך מכלי רכות, שנים
דם. של אחת טיפה אף

 כבר המילחמד. שלפני בשנה
ביכול יש כי ״המחבלים״ הוכיחו

 הפסקת־ של הסכמים לקיים תם
 כל על כזאת החלטה !ולכפות אש,

 ואף באש״ף, והפלגים האירגוגים
 שנה במשך ולראיה: לו. מחוצה
 ישראלי אדם אף נהרג לא שלמה

 אף נורתה לא מפיגוע. בצפון אחד
 בצפון, קטיושות של אחת פצצה
 ביצע שרון שאריאל אחרי אלא

 רצחנית הפצצה 1982 ביוני 4ב-
 500כ- נהרגו שבה ביירות, על

 כביכול וטף, נשים גברים אזרחים,
 בשגריר ההתנקשות על כתגובה

 על- שבוצעה בלונדון, הישראלי
 של הפורשת קבוצת־הטרור ידי

אבו־נידאל.

שריר שר-התיירות
טהור? אידיוטיזס

 בבחינת היא אש״ף של כזאת
ב אדם לכל הנוגע חיוני, מידע

 מידע של פומבי גילוי רק ישראל.
ב הן בכלי-התיקשורת, הן כזה,

 את לספק היד. יכול הכנסת, מליאת
 על הדמוקרטי. המישטר דרישת
 כדי מתרחש, מה לדעת הציבור
הממשלה. באוזני דעתו את להביע

 המאזניים כפות עד כאשר
 למיל־ לצאת החלטה מונחת
 כה עד נהרגו שכה חסה,
ישר צעירים 450מ־ יותר

 רככות טל לדכר שלא אליים,
העל הרי אחרים, קורכנות

ה מידיעת כזה מידע מת
פשע. היא והפרלמנט רצימ
 מיש- אלא אינה זו טענה גם אך
העיקר: מן מתעלמת היא נית.

תו החזקים השויוים  בגונו מ
השלטון שרירי הם שריר של

הגדול ;פה
ב שר משמיע איך :התקפתם

 כזאת? מטופשת הצהרה ישראל
ש זאת. היא ,ממשלה מין איזה

 נראה כזה? מידע מפרסמים שריד,
ותקי ממשלת-בגין שלום כאילו
 המערך לראשי חשובים נותה
המדינה. שלום מאשר יותר

 ממשלת של הקו ,מבחינת ואכן,
 של שיא היא זו הצהרה ישראל,

 למילחמה יצאה הממשלה טיפשות.
 ״שלום את כביכול, להשיג, כדי

 בכל תמכה האופוזיציה הגליל״.
 מיפלגת־ לישכת זו. במגמה לב

 המיל־ ערב התכנסה אף העבודה
 לצה״ל וקראה ביוני, 5ב־ חמה,

 להתקדם המטרה: ללבנון. לפלוש
 כדי קילומטרים, 45־40 של מרחק

ב היישובים שלום את להבטיח
הצפוני. גבול

 את משמיט שריר של הגילוי
 הוא הזה. לטיעון מתחת הקרקע

 האופוזיציה ראשי את גם מציג
 נוכלים, או כסילים של כחבורה
 מילחמה לפתיחת ידם את שנתנו

שיקרי. טיעון סמך על
 הסכם להשיג היה ניתן אם

 אש״ף, עם אי־התקפה שד
 את להכטיח היה ניתן הרי

 את גם ואודי הגדיל, שלום
למשך כולה, ישראל שלום

הנורא הסוד את גילה כאשו רב,
 על היה, שריר של הגילוי

ה ואנשי מעשה-איוולת, כן,
 בי־ דמתוח יכלו אופוזיציה

 האם אך זו. איוולת על קורת
 הוכתם ידי יצאו כך עד-ידי

? האופוזיציונית

וזוניבזד וסלך׳ פשע
 האר התקפת של שני יוון ^
הפרל במישור היה פוזיציה •

. מנטרי.
 כזו הצעה היתה אכן אם

 על דווח לא מדוע אש״ף, של
£ לכנסת כך

 ומצאו פישפשו הממשלה אנשי
 שהיו כלשהם, רמזים ושם פה

 ל- מידע כמתן להתפרש עשויים
 הכנסת. של וועדת־החוץ־והביטחון

דבר. שינו לא אלד, רמזים אך
שהצעה היא הפשוטה העובדה

עצמו. המידע של המשמעות
 המידע כי ספק אין כל, קודם

נכון. הוא

שזור! לא זח
ה ח כ ש מ מ ־ די  כל כמעט כסו ב

 לשקר. נוהגים הפוליטיקאים, י י
 לשרת תמיד בא הפוליטי השקר אך
 והגוף השקרן של האינטרסים את

מפור אימרה אליו. משתייך שהוא
 חייב הדיפלומט כי אומרת סמת

 פוליטיקאים מולדתו. למען לשקר
צרי ואף מותר כי מאמינים רבים

וב מיפלגותיהם, למען לשקר כים
עצמם. למען וראשונה ראש
 יכלו לא שריר של דבריו אך

האינ את כלשהי בצורה לשרת
 מיפלגתו, של עצמו, שלו טרסים

ה המיפלגת הליכוד, הקואליציה,
עצמו. שריר ושל ליברלית

כתנועה אש״ף שבירת יעדים:
 על להקל כדי דווקא פוליטית,

 הקמת !והרצועה הגדה סיפוח
 בלבנון קוויזלינגים של מישטר
 אך מארץ־הארזים. הסורים וגירוש
 את להלהיב היה שאי-אפשר מכיוון

 אלה ליעדים החיילים ואת הציבור
 דבר) של בסופו נכשלו, (שכולם

 הקילומטרים״, 40״ של השקר נולד
 ראשי עם אמיץ שיתוף־פעולה תוך

מיפלגת-העבודה.
 מדוע כדור זה רקע על

 את ממשדת־בגין קיכדה לא
 לא ההצעה אש״ף. הצעת

ש מטרה שום לשרת סאה
ארי שד עיניו לנגד עמדה

 היא מכחינתו, שרון. אל
רלוונטית. היתה לא פשוט
 ארצות- ממשלת לגבי הדין הוא

 המילחמה לפני ימים עשרה הברית.
 לאריאל הירוק האור את נתנה היא

ב גילה עצמו שהוא כפי שרת,
 גם פאלאצ׳י. אוריאנה עם ראיון
 מסו- יעדים להשיג התכוונה היא

 מישטר הקמת ובעיקר — יימים
 והנחתת לבנון בכל פרו־אמריקאי

 הפרו־סובייטית. סוריה על מכד.
 רלוונטית היתה לא אש״ף הצעת

אלה. ליעדים
אחד, פרט מסביר הדבר

)68 בעמוד (המשך
11 5 _ 2368 הזה העולם


