
הוועדה מסקנות פירשם ונדב
נר את שדוו אדיאר שבד

נגד פרובוקציות ערד זכרים,
לברית וגד□ ואמריקאים

והפדאנגות ׳שואל בין ורום
 מד הנשיא. את לקלל ותר

מו הקונגרס. את להשמיץ תר
 ובמוסד בגנרלים בוץ להטיל ר

 דבר רק סי־איי־אי. לביון, מרכזי
 להטיל :בארצות־הברית אסור חד
 בחיל־הנחתים. ופי

 הוא ה״מארינם״ של המיתוס
 בארצות־ ביותר המקודשים וחד

ח כל את מגלם הנחת ;ברית.

 שנראה הדרמאתי, הסיפור לפי
 דד על ישן מסרט נלקח כאילו

כגי ג׳ונסון ״צ׳אק״ נחג מארינס,
ב התייצב לבדו דבר. לכל בור
ש השועטים, הטנקים מול דרך

 שלושים האחרונה, בשנייה עצרו
 טיפס הוא הסרן. לפני סנטימטר

 ואיים אקדח שלף טנק, על לבדו
מכן לאחר הרעים. הישראלים על

! ח ו ה ו י ש1נ ח ״ ו א ו
 הפשוט. לאמריקאי והיקר !דוש

 לאומי. גיבור וא
ב מעניינת הנשיא על ביקורת

 דקה שיכבה היותר לכל מריקה
 ויכו־ ופוליטיקאים. משכילים זל
 במדורי- מופיעים פוליטיים ים

 בשעה לפינה הנזרקים רשנות,
שו הממוצע האמריקאי והקורא

 והקומיקס. הספורט במדורי ע
 מעוררת בנחתים פגיעה אך
 ביותר העמוקים הרגשות את וייד
מי ברחוב. הפשוט האמריקאי ול

 והכריח השביל, את בגופו חסם
לסגת. הישראלים את

 מרוב הזדקפו האמריקאים המוני
 עצמו רגן רונלד הנשיא הערצה.

 כדי העיתונאים את לכנס מיהר
הנועז. הסרן את להלל

 חיל-הנחתים של לספר־ההגדה
 בין וליחסים חדשה. הגדה נוספה

אס נוסף וישראל ארצות־הברית
התנג ומדהים. מסוכן חדש, פקט
 המורידה בשדה, חיילים בין שות
ויכוח של מדרגה העימות את

ג׳ונסץ סרן
החרסינה בחנות שוו־הבר

 אוייב הוא ב״מארינס״ ומתגרה
חלאה. קומוניסט, ,עם,

 לעיני קרה. זה השבוע
 משתאים אמריקאים וליוני

 ניכור התייצב ;פעמים,
 צ׳ארלס סרן חדש, אומי

 כני־ מול ,30 בן ׳ונסון,
 שכני־הזונות אלא זונות.

 ישרא־ :חדשים הפעם פ
 של טנקים על הרוכבים ים,
״ל. ה

 שינאה של לדרגה פוליטיקאים בין
המונים. בין

 הגאון
הרשע

 עומד הנות״החרסינה מרכז ף
שרון. אריאל שור-הבר, שוב ■

 הכניס חודשים תישעה לפני
בלבנון, למילחמה ישראל את שרון

ומוחצת. קצרצרה להיות שנועדה
 מלא תיאום תוך נפתחה ההתקפה

 ששרון אחרי האמריקאים, עם
 תשרת הפלישה כי אותם שיכנע

 שלהם. האינטרסים את כל קודם
 מלבנון לגרש עמדה הפלישה ואכן,

לפ הפרו־סובייטיים, הסורים את
 ברית־ של ביוקרתה קשה גוע

 ממשלה בלבנון להשליט המועצות,
 את מלבנון ולגרש פרו־אמריקאית

 על־ידי הוא אף שתואר אש״ף,
כפרו־סובייטי. שרון

 במיבצע העיקריים בעלי־הברית
ה הפלאנגות ראשי כמובן, היו,

למ התכוון שרון בלבנון. נוצריות
 של מגש על לבנון את להם סור

והפלס הסורים גירוש אחרי כסף,
 ל־ אותה שיהפכו כדי — טינים

 מישפחת ישראלית. מדינת־חסות
 מיפלגת את שהקימה אל-ג׳מייל
נו בראשה, והעומדת הפלאנגות

 אשר את לבנון בכל לעשות עדה
ה במובלעת חדאד רב־סרן עשה

דרומית.
 פיה. על הקערה התהפכה השבוע

 של לעיירת־מולדתה נסע שרון
 להניח, כדי אל־ג׳מייל מישפחת
 בשיר של קיברו על זר כביכול,

 שנהרג. הנשיא־המייועד אל־ג׳מייל,
 כי כיום מאמינים הלבנונים רוב

התנק שאירגנו הם ישראל ראשי
לפ התגלה שבשיר אחרי זו, שות
 מוכן שאינו עצמאי, כאדם תע

 מנחם של פקודותיו את לקבל
ישראל. עם שלום על ולחתום בגין

 באה המת לבשיר הזר אחרי
 אל- פייר החי. אביו עם שיחה

 הזקנים מחצי־תריסר אחד ג׳מייל,
 בשיחה באמת. בלבנון השולטים

 השמצות בוטים, דברים הוחלפו זו
 :התוצאה פרועים. ואיומים הדדיות
 בישראל פירסמו שרון של דובריו

 על בפירוש איים שר־הביטחון כי
 בלבד זה שלא הפלאנגות מנהיג

ה פני מול אותן יפקיר שצה״ל
 של לשילטונו שגם אלא דרוזים,

 תהיה לא בלבנון אל־ג׳מייל אמין
 כפולה. הודאה זאת היתהתקומה.
 נמצא צה״ל כי הודה שרון
 ושחייליו בהרי-השוף, עתה

 כדי שם, ונפצעים נהרגים
 מפני הפלאנגות על להגן

בי גם הודה שרון הדרוזים.

 אל־ג׳מייל אמין של שילטונו
הישר בטנקים כולו תלד

אליים.
 פירסמו לא שרון של דובריו

 ג׳מייל־האב. של תגובתו היתר. מה
 ואילו וחריפה. בוטה היתד. היא

ה אל-ג׳מייל, של הוותיק יריבו
 מי שמעון, כמיל הנוצרי מנהיג
 הנוצרי והמנהיג לבנון נשיא שהיה

 ישראל, עם קשרים שקשר הראשון
ה הוא ״שרון כי פומבית הכריז

ישראל.״ של הרשע גאון
 היה שרון השבוע: מאזן

 עם סילחמה של כמצב נתון
 שותפיו שהיו הגורמים, שגי

 הפלישה כיום העיקריים
מנ : חודשים תישעה דפני
וממ כלבנון הנוצרים היגי
ארצות־הכרית. שלת

 של ריצת־האמוק הגיעה יך ^
■ הזה? הסתום המבוי אל שרון י

 לפני כבר התרגז שרון אריאל
 הסתבר כאשר חודשים, שלושה

 לשלול עומדים האמריקאים כי לו
 הוא הניצחון״. ״פירות את ממנו
 לפני ועריה עירום כמעט עמד

 קיברם על הישראלית. דעת־הקהל
 לא הרוגי־צה״ל, 500ל־ קרוב של

 השיג כי להוכיח שרון היה יכול
 רואים שהכל במיבצע, כלשהו דבר

שלו. הפרטי המיבצע את עתה בו
 מפד מלבנון. סולקו לא הסורים

ישר על-ידי שהוקמה שלת־לבנון,
 דרישות לפי פועלת אינה אל,

 לבנון עם הסכם־שלום אין ישראל.
 שהבטיח כפי .״1982 סוף (״עד

 רשמית. נורמליזציה ואין בגין),
 להיפך, אלא נחלש, לא אש״ף
העולם. ברחבי חיל עושה

 להישג זקוק היה שרון
 לעין, הנראה כלשהו, מוחשי

 לתומכי לפחות להוכיח כדי
 משהו. הושג כי הליכוד

 כדרום להקים תבע כך לשם
ה ישראליים, בסיסים לבנון

 התראה״. כ״תחנות מוסווים
כ להמשיך היתה הכוונה
בש וגם הישראלי, כיבוש
בדרום־לכנון. חדאד ליטת

 שהדבר לו הבהירו האמריקאים
 חשדו הם בחשבון. בא אינו כלל

 עם חשאי הסכם לו שיש בשרון
 ביניהם: לבנון לחלוקת הסורים,
ה בדרום, בסיסים תדרוש ישראל
 וב- בצפון בסיסים ידרשו סורים

 ממשלת תישאר ולמעשה מיזרח,
ל המוגבלת פיקציה, אל־ג׳מייל

האמ בידי יש והסביבה. ביירות
 — אש״ף בידי וגם — ריקאים

 מכיוץ זה. כיוון על המצביע מידע
ה את כעת משרת שאל־ג׳מייל
 לאמריקאים היה לא אמריקאים,

כזה. במצב עניין כל
בא כאשר :התוצאה

 הוא לארצות־הכרית, שרץ
 מצלצלת. סטירת־לחי ספג

האמרי השילטון ראשי כל
 עימו. להיפגש סירבו קאי
 היה איש• עם נפגש לא הוא

ופומבי. צורב עלכץ זה
האמרי החליטו שכאשר יתכן

 הבלון את זו בצורה לנקר קאים
 סמך על פעלו הם שרון, של

 ספורים הפוליטיים ימיו כי ההנחה
 דד פירסום בעיקבות וכי ממילא,

ב ועדת-החקירה של הצפוי דו״ח
מ יסולק בביירות הטבח ענייני

 הוא שרון כי סברו הם תפקידו.
מת. סוס

הילד
והגפרוריס

 מארצות-הברית, שרון שחזר ך
 החמורה הפגיעה מזעם. רתח *
 של שעת־המיבחן ערר. דווקא בו,

 ועדת־החקירה, של הדו״ח פירסום
מהכלים. אותו הוציאה

 עיניו לנגד עומדת רגע מאותו
 לשליטי להוכיח אחת: מטרה רק

 מת סוס אינו כי ארצות־הברית
 עימו. לריב להם כדאי לא וכי

 ״לסעודיה :שרון אמר בשעתו
 הגפרור.״ יש לנו אבל הנפט, יש

גפרורים. להדליק יצא הוא
 הד היה הראשון הגפרור

 ״יש בי מוזמן, בראיון דעתו
הברית עם לדבר״ ימה על

£ מועצות. >
של התבטאות זאת היתד. אילו
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