
במאריוס מ־לחמה
קע? מהו קוה? האשים? מי הו

 מקום תופסים כהן של בסיעה
ה (המיפלגה מק״י שרידי מרכזי

 חסידיו הישראלית), קומוניסטית
 חדורים אלה המנוח. סנה משה של

 לאנשי עמוקה ריגשית שינאה
 סטא- מימי לשעבר חבריהם רק״ח,

המיל־ נגד הוועד קם כאשר לין.
 גם פעילים שבו בלבנון, חמה

 מק״י אנשי התנגדו רק״ח, אנשי
 ועד לוועד. של״י אנשי להצטרפות

כי כאשר חשיבותו את הוכיח זה ^
הראשו־ בהפגנה איש אלף 20 נס

 ביניהם — כהן רן של מתנגדיו
ל — קיצוניים אנטי-קומוניסטים

רק״ח. עם התחברות

 הנגלת ,התכנסה שבוע ך•
אנ משבר. של באווירה של׳׳י * י

 מתי את לגנות תבעו כהן רן שי
 אם מההנהלה, אותו ולהדיח פלד
יתנצל. לא

כהן רן
ראשונה ידיה

 בשל״י השתררה רגע מאותו
 פלד של חבריו פילוג. של אווירה

 רוב עתה מהווים הם כי טוענים
 ואוהדיה, של״י חברי בקרב גדול

 של בקו התומכים שרוב מאחר
 למים־ בינתיים הצטרפו כבר כהן

 זאת לעומת ולמפ״ם. לגת־העבודה
 להם יש כי כהן, אנשי טוענים

 ארבע לפני שנבחרה במועצה, רוב
הת פלד מתי של לצידו שנים.
 ואורי ארנון יעקב רק לא ייצבו

 ואליד לוטן, יעל גם אלא אבנרי,
 ברעם חיים קיס, נעמי צאדק,

 מאיר התנועה. מראשי ואחרים
 באר- בשנת־שבתון הנמצא פעיל,

 הפעילות מן רחוק צות־הברית,
השוטפת.

 לתנועה, הקרובים אנשי־הרוח
 סומל יהושע עברון, בועז וביניהם
אנ אל השבוע פנו מלצר, ויהודה

 בהם לחזור בדרישה כהן רן שי
ש סיכוי אין הפלגנית. מהחלטתם

 של״י התצפית: תתקבל. תביעתם
 משני אחד כשכל באמצע, תתפלג
ה של״י הוא כי טוען הפלגים

אמיתית.

 מיקרי, אינו הפילוג של העיתוי
 פריצת־ אחרי בא הוא עגום. אך

 שלושה כאשר ההיסטורית, הדרך
 המועצה בשם קיימו של״י מראשי

 הרישמית הפגישה את הישראלית
 בדרג אש״ף, ראשי עם הראשונה

 התנועה של שמה מישלחות. של
 קמו ארצות ובתריסר בעולם, נודע

 ולא־יהו־ יהודיים ציבוריים, ועדים
מט בהגשמת לה לעזור כדי דיים,

 שהתייחסו בישראל, רבים רותיה.
 להגיע למאמציה בספקנות כה עד

 הפלסטינים, עם הידברות לידי
ל נפתחו דרכה. בצידקת שוכנעו

 חסומות שהיו אפשרויות, פניה
קיומה. שנות שש כל במשך לפניה

 ברור בשל״י, יקרה אשר יקרה
ה אמר ריק. חלל יישאר שלא

תנו ״דרושה :ארנון יעקוב שבוע
 למען שתפעל פטריוטית, יונית עה

של בדרך ישראלי־פלסטיני, שלום

כמילחמת־הלבנון (מימין) כהן רן סגן־אלוף
גבע אלי כמו לא

 שבעיקבותיה המילחמה, נגד נה
ב אלף. 100ה־ של ההפגנה באה
 האמינו של״י אנשי שרוב עוד

 הגופים בכל פעילים להיות שיש
 החל — המילחמה נגד הפועלים

גבול, ביש וכלה עכשיו בשלום
 לפעולה כהן של חבריו התנגדו ■־

רק״ח. אנשי גם בו שיש גוף בכל
 ההשמצה נולדה זה ויכוח רקע על

שואפים כאילו המק-קארתיסטית

להצ הובאה זו שהצעה לפני
 שאם ארנון יעקוב הזהיר בעה,

 של״י. לפילוג הדבר יביא תתקבל,
 ואנשיו, כהן את הרתיע לא זה

 האיש עד לישיבה ובאו שהתגייסו
 ברוב התקבלה ההצעה האחרון.

 נמנעים. שני עם ,5 נגד 7 של
 פלד של מתומכיו ששניים מכיוון

 עצמו פלד וגם לישיבה הגיעו לא
מפוקפק. רוב זה היה נוכח, לא

 הוא זו בדרך שדוגל מי הידברות.
קיימת.״ של״י לכן של״י.

 אמר מתוק. ייצא מעז כי יתכן
 הנוכחי המשבר כי ״יתכן ארנון:
 המחלה מן התנועה את־ ישחרר

 תוכל היא בה. שדבקה הממושכת
 שהשתכנעו חדשים, כוחות לקלוט

 בדרכה ולהמשיך דרכה, בנכונות
מחודש.״ במרץ

)10 מעמוד (המשך
 גישוש לגשש המתכוון מדינאי,
 בין היחסים שינוי לקראת ראשון
 יכלה זו וברית־המועצות, ישראל
 שרון אך רצינית. יוזמה להיות

 הוא זה היה כך. על חלם לא
 מיזכר־ על שעברה בשנה שחתם
 ארצות- עם האסטראטגי ההבנה
 ברית־המו־ הוגדרה שבו הברית,

 כ״אוייב״ ורשמית לראשונה עצות
 מיסמך בשום קיים שאינו דבר —

אחר. ישראלי או אמריקאי
 למישרד־הביטחון, כניסתו עם

 כי פעמים עשרות שרון הכריז
 הוא ישראל של העיקרי האוייב

 מהלכי כל וכי ברית־המועצות,
 שיקול פי על מכוונים ישראל

 פרטיים בחוגים כשהגדיר גם זה.
ל המתוכננת הפלישה מטרות את

 סילוקה את ברשימה כלל לבנון,
משם. ברית־המועצות של

 המיבצע של המפור• בתיאור
 חודשים תישעה שפורסם המתוכנן,

 )2300( ויזת בהעולם תחילתו, לפני
 מחקר סמך על ,1981 בספטמבר

 שרון) ״בעיניו(של :נאמר מעמיק,
 הקשורות בעיות, ארבע בלבנון יש
 הטרור, בעיית עז: קשר בזו זו

 עתידה הסוריים, הטילים בעיית
הסוב החדירה כמדינה, לבנון של

ייטית.״
ב ברית־המועצות מטרת ואילו

 מחדש לכינוסה להביא היא מרחב
 ברית־ בראשות ועידת־ז׳נבה, של

ובהשתת וארצות־הברית, המועצות
אש״ף. פות

הצ נשמעה זה רקע על
 כבדיחה שרון של הרתו

 התייחס לא ואיש עגומה,
 מטופש בתעלול אלא אליה

 כלפי לשון החורץ ילד של
ארצות־הברית.

 היה שרון של הבא המהלך
 המיש- ראשי כלפי מסע־האיומים

 לסכל שבא בלבנון, הנוצרי טר
ל להביא האמריקאים מאמצי את

 שרון דוברי הזרים. הכוחות הוצאת
 המשא־והמתן כל את הציגו אף

 בין כעימות לבנון עם חסר־הטעם
ה כאשר וארצות־הברית, ישראל

 בידי בובות אלא אינם לבנונים
האמריקאים.

חי עם הניע השיא אך
 כדרום־ביירות, הגיזרה מום

 לעימות התנאים ויצירת
 ארצות־ה־ חיילי בין ישיר
צה״ל. וחיילי ברית

 זקיפות ^
קומה ^4?

 בדעתו עלה מה לדעת שה ך•
 יצר כאשר שרון, של 1?

 נסיבות — איתן רפאל בעזרת
 צה״ל בין התקריות את שהפכו

ש יתכן לבלתי־נמנעות. והמארינס
ת לצבור רצה שרון  על- פופולריו

 הלאומניים היצרים אל פניה ידי
 בישראל, הפרימיטיבי הציבור של

כאמ זו בהתגרות לראות העשוי
 וזקיפות- גבורה של מעשה ריקאים
ל באמת שרצה גם יתכן קומה.
 הנתונים האמריקאים, את הפחיד
 בביירות הקרקע על נחותה בעמדה

צה״ל. מול
 המציא 50ה־ שנות בראשית

 ל״חימום בדוקה שיטה דיין משה
 תכופים סיורים ערך הוא הגבול״:

פי מכן לאחר גדר־הגבול. לאורך
ב כראש־המטה שרון, אריאל תח

 הסורי. בגבול השיטה את צפון׳
 אומר שהוא כפי — גרם כאשר

 בלתי- סידרה — בגאווה עתה
הסו עם תקריות־גבול של פוסקת

 טרקטורים הפעלת על״ידי רים׳
בשטח־ההפקר.

 שיכלל שנה 30 כמשך
 שימוש של זו שיטה צה״ל

 לשם הגבול על בסיורים
כאוות־נפשו. תקריות יצירת
מופ זו מעין שיטה כי נראה

כי ספק אין בביירות. עתה עלת

ה את ונותן המצב את שיצר מי
 אלה בתקריות מעוניין פקודות

 כי בפירוש טוענים האמריקאים
 התקריוו את יוזמים ורפול■ שרון
האמ דעת־הקהל את להפחיד כדי

 בלאו־הכי גם לד. שאין ריקאית,
מסו במצבים חיילים להחזיק חשק
 של הטראומה לים. מעבר כנים

באמ חזקה עדיין היא ויאט־נאם
ה הצליח רב בקושי ורק ריקה,
 הקונגרג את לשכנע רגן נשיא

 ה־ את לשלוח בארצו ודעת־הקהל
סבו האמריקאים לביירות. מארינם

 או להוציא רוצה שרון כי רים
 מונעינ שהם מפני משם, המארינס

 בצה״< שימוש של האפשרות את
הלבנונית. הממשלה להפחדת

 הר זו, גידפה נכונה אם
 ויזו מכוונות הן התקריות

 כא הגיעה כן, אם מות.
 לשי הפוליטית הטיפשות

 ה כעצם לפקפק ויש אה,
 ה ההרפתקנים של שפיות

לכך. אחראים

^ צו פי

החרוו פסל
 להתמו אפשרות יש ישראל

 הביו עם מוגבלת במידה דד ׳
 האמריק׳ דעת־הקהל עוד כל הלבן,

 חברי■ עוד וכל לישראל נוחה אית
 לחץ על־ידי מושפעים הקונגרס
 אן היהודיים. והמממנים הבוחרים

 דראסטי. באופן משתנה זה מצב
ה האמריקאית דעת־הקהל כאשר
ישראל. נגד פונה כללית

 יותו בדוקה שיטה ואין
 הכניסו מאשר לכך להגיע

 המארינס עם גופני לעימות
 פסל פיצוץ מאשר חוץ

אי ניו־יורק, כנמל החרות

 האל ״ריח על הסיפור את
 ה הסרן מפי שנדף כוהול״

 ש דק רמז תוך אמריקאי,
 מו ידע ושלא שיכור, היה
 חט> הוסיפו הם עושה, הוא
 יגיד מעט ״עוד פשע. על

 התלוצי נימול,״ לא שגם
 כתל אמריקאי דיפלומט

אביב.
מעור שרון של אלה מהלכים

 לאוו ומכופלת כפולה דאגה רים
 לבדו עתה פועל שהוא העובדה

 שר-החוץ אותו. שירסן מי ואין
ו לחלוטין, התקפל שמיר יצחק
 היתולית־ דמות אלא אינו שוב

ככלב שרון אחרי הנגרר למחצה,
 הוציא כבר שרון אדונו. אחרי לב

האמי הסמכויות כל את מידיו
 מדיניות־החוץ את ומנהל תיות׳

 חדל בגין מנחם לבדו. ישראל של
מבחי גם ונראה מלתפקד, למעשה

 שאר נשבר. כאילו חיצונית נה
 קיימים אינם כאילו חברי-הממשלה

מעשית. מבחינה
 ה מידחמת־העודם כפרום
 אח מדינה כאשר ראשונה,

 מילחמז הכריזה מדינה רי
 הקיפו הכריז גרמניה, עד

 סו כאדם שנחשב הגרמני,
 האויי שרבים ״ככל ברע:
 מבחינה ■הכבוד.״ רב כים,

 ככוו שרץ אריאל הביא זו
לישראל. רב

 בעימוה ישראל נמצאת זה ברגע
 אח הביאה הערבי, העולם כל עם

 לעברי־פי־ מצריים עם השלום
 דעת- על עצמה את השניאה פחת,
הצ המערבי, העולם בכל הקהל
 ברית־המועצוח כי רשמית הירה
 בעימוו נמצאת ״אוייבת״, היא

 ארצות■ עם צבאי ואף פוליטי
ו המוסלמים על שנואה הברית,

 נמצאח ועכשיו בלבנון, הדרוזים
 גב פוליטית מילחמה של במצב

הנוצרים. ראשי עם
 הרבו עוד נותרו לא
 בחנות־החר שלמים כלים
 שור משתולל שכה םינה,
הבר•
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