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 החוקרים מסקנות

 אישרו 0ה*מריק*יי
— הרעלה היתה א7ש

 ?א המסקנה אך
חמורה♦ פחות חיתה

 התלמידות פרשת החלד. כאשר
הצר שני הגיבו המערבית, בגדה

ם י ד בהיסטריה. ו
 מזימה זאת היחד. הערבים, בעיני

ה השילטוגות של נוספת נוראה
 המתנחלים. של ו/או ישראליים

 סודי רעיל בחומר השתמשו אלה
 צה״ל בידי שפותח רעל אולי —

 כדי — כימית לוחמה של למטרות
בג התלמידות המוני את להרעיל

 של המונית לבריחה להביא דה,
לעי גם ואולי הארץ, מן הערבים

 בריבוי לחבל כדי הבנות, קור
הפלסטיני. העם של הסיבעי

 טענו הישראליים השילטונות
 את הרעילו עוינים שגורמים תחילה

 טענו מכן לאחר אך התלמידות,
מזי אלא הרעלה, כלל היתד. שלא

להב -המחבלים״ של זדונית מה
 בעיני ישראל של ריחה את איש

 על- הכל תוכנן לדיבריהם, העולם.
ש רב-עוצמה, סודי אירגון ידי

הרופ את התלמידות, את תידרך
המורים. ואת אים

 החלו הישראליים כלי־התיקשורת
 על אחד, ובקול בפסקנות, מדברים

 -המזימה המתחזות,״ -התלמידות
 ואירגוני- המדינה״ את להכפיש

ה המיבצע בראש העומדים סתר
שפל.

 ונערכו המוניים, מאסרים החלו
ש הנחקרים -הודו״ שבהן חקירות
העלילה״. ב-ביום השתתפו

 גורמים המוכיח- פאניקה
 כי ידעו )2379 הזה (העולם סבירים

 התגובות לשתי דומה אינה האמת
כאחת. ההיסטריות

 להניח היה אי-אפשר אחד מצד
 תופעה לביים מסוגל מישהו כי
 מאות מעורבים שבה המונית, כד.

הגילים. מכל בני־אדם של רבות
 חומר כל נמצא לא שני מצד
 לא הערביים הרופאים וגם רעיל,
כזה. מצאו כי טענו

כן, על היתה, הסבירה המסקנה
הצד שני של התעמולה מן שונה
 בכפר כלשהו שגורם :עיקרה דים.

התו החלה שבו המקום עראבה,
תלמי של להתעלפויות גרם פעה,
 אחרי רפואי. לטיפול שנזקקו דות,

 בג׳נץ הפחדים פשטו הדבר, שנודע
 עד אחרות, לערים ומשם הסמוכה,

המונית. פאניקה נוצרה כי
 סירסמו השבוע חמור♦ אישום

אמרי רפואי מוסד מטעם חוקרים
ל אישרו הם מימצאיהם. את קאי

הזאת. הסבירה המסקנה את לוטיןח
צהלו, הישראליים השילטונות

 אכן כי אישרו שהאמריקאים מפני
 — אלא המונית, הרעלה היתד. לא

 מקומית תופעה — היותר לכל
 ריחות של בצורה עראבה, בכפר
הרא להתפרצות שהביאה רעים,
הר היתה לא והלאה משם שונה.
לתו שגרמה חרדה, רק אלא עלה,
 אשר המונית היסטריה של פעות

לבתי־ד,חו תלמידות מאות הביאו
לים.

היתד, לא השילטונות לצהלת
 במשמעות ד,ידהרו אילו סיבה. כל

 ראשם את טומנים היו המסקנה,
בבושה.

 התופעה כי קבעו לא החוקרים
 או התחזו, שהתלמידות או בויימה,

ממסקנו לעניין. גרסה זדונית שיד
ה התופעות כי בעליל עולה תיהם

 שלא אלא אמיתיות, היו גופניות
 רעל, כגון פיסיים, מגורמים נבעו
 חרדה — נפשיים מגורמים אלא

המונית. להיסטריה שגרמה עמוקה,
 חמור אישום זהו יעיל. רעל

ב הישראלי המימשל כלפי מאוד
כי מאשר הוא הכבושים. שטחים

עתה נוצר הישראלי השילטון תחת__
אנשים המוני מסוגלים שבו מצב,

 אלא ,14 בנות תלמידות רק לא —
 בתי- מנהלי קשישים, רופאים גם

 — מיושבים וראשי־ציבור ספר
 השילטו־ כי שלם בלב לד,אמין

להר מסוגלים והמתנחלים נות
מתו מנהיגים האוכלוסיה. את עיל
 בין בהסדר הדוגלים בגדה, נים
 פחות לא בכך האמינו העפים, שני

 לאירגוני־ השייכים אנשים מאשר
הקיצוניים. הסירוב

 מהווים חרדה״ -רק הפילים
 נאור, ישראלי כל חפור. פסק-דין

 מדינתו, של הטוב לשמה החרד
המא מצב על דעתו את לתת חייב
חרב להידבק אנשים לאלפי פשר
 גופניות לתוצאות הגורמת דה,״

 הקאות התעלפויות, כגון חמורות
וקשיי־נשימה.

 שישראל הליברלי,״ -הכיבוש
 רבות, שנים במשך בו התפארה

 זקוק הוא אין פירות־באושים. הניב
 הוא לתבהלה. לגרום כדי לרעל
מאוד. יעיל רעל מהווה עצמו

ת פלגו מי
ונוסרו או 01-1*■

 מועכים המערך ראשי
— אידיוטים רק שהם

שקר♦ זהו וגם
 הוא :שוב זאת עשה שריד יוסי

 העכורה הביצה תוך אל אבן זרק
 פשטו והגלים המערך, צמרת של

עבר. לכל
 כבר ידעו המערך ראשי :טענתו

 הכוונה כי מילחמת־הלבנון ערב
לביירות. להגיע היא

 המיל- ערב לפלישה. קריאה
 הודעה המערך ראשי פירסמו חמה

 לצה״ל קראו הם שבה רישמית,
ללבנת. לפלוש

 על תגובה כביכול, זאת, היתד,
 כוחות בידי הגליל ישובי הפגזת
 גמורה התעלמות תוך — אש״ף

 זו להפגזה שקדמה העובדה מן
 בידי ביירות של מאסיבית הפצצה

 אריאל של בפקודתו חיל-האוויר,
 מ- יותר נהרגו זו בהפגזה שרון.

 שבה- בעוד וילד, אשד, איש, 500
 אחד אדם נהרג ״המחבלים״ פגזת

 באורח שנפגע צד,״ל חייל :ויחידי
בכביש. בנסעו מיקרי
 קשה. במצב המערך נתון מאז
ל שייך שהוא טוען הוא בארץ

 הוא בחו״ל אך הלאומי,״ קונסנזוס
התנ שהוא בימה לכל מעל צועק

 למי־ רק הסכים הוא למילחמה. גד
 רצו־ -לטהר״ שנועד מוגבל, בצע

 קילומטרים, 40 של ברוחב עת־ארץ
הגליל.״ ל-שלום הדאגה במיסגרת
 :למעשה אמרה שריד של טענתו

משקרים. המערך ראשי
 המנהיגים תגובת ג סכין !בגין

 חילופי-מחמאות אחרי נזעמת. היתד,
את בר־לב, חיים המזכ״ל, קבע

האחרון הסטריפ״טיז
ה לראשי נודע אמנם העובדות:

 כי בצה״ל פנימיים ממקורות מערך
וה לביירות להגיע היא התוכנית

 להם הבטיח היום למחרת אך לאה,
 רק נועד שהמיבצע ראש־הממשלה

קילומטרים. 40 של למרחק להגיע
 מ־ סודי מידע על לסמוך מדוע

מר בתמימות בר־לב שאל צה״ל,
 הודעה קיבל המערך אם שימה,

 בכבודו מראש־הממשלה מפורשת
 של האמיתית המטרה על ובעצמו
ל המיבצע
 הודעה הדעת על להעלות קשה
 אישר בדבריו כי יותר. מבישה

בר־לב: חיים
 ממקורות הסודי שהמידע •

 המערך לידי הגיע אכן צד,״ל
י נ פ ל הקריאה את שפירסם ל
ללבנון. לפלוש צד,״ל
 בלתי־ אמון נותן שהמערך •

 בגין, מנחם של לדבריו מסוייג
 לאמיתה אמת לגביו מהווים והם

 צועקי לגבי כמו — מסיני ותורה
 ו־ בקריית־שמונה בגין!״ -בגין!

בפתח־תיקווה.
 הפיר־ מכל התעלם שהמערך •

 שבהם למילחמה, שקדמו סומים
 ובגי־ בהרחבה שרון אריאל פירט

 מטרות *. מטרותיו את לוי־לב
 השלטת את בפירוש כללו אלה

 שלא דבר — בלבנון הפלאנגות
 שצד,״ל מבלי כלל אפשרי היה

 אל- אמין של כוחותיו עם יתחבר
 ביירות- לכביש מצפון ג׳מייל
דמשק.
! רק ט ו די  המערך צמרת אי
 במצב השבוע עצמה את מצאה

 מאשים שמישהו אדם, של המביש
 לא -אני והמגיב: בשקר, אותו

אידיוט!״ רק אני שקרן!
כשקר. נשמע זד, וגם

ת מדיניו
ת מ והוו■ ה

מריס שולץ ,ג׳ורג
לכבוד ריקות כוסית
מזמן שמתה היוזמה

להימשך. צריכה ,ההצגה
 ריקות, מכוסות שותים השחקנים

 משמיעים ריקות, מצלחות אוכלים
 את איש הורגים הם ריקות. מילים
 ומנשקים קהות־להב, בחרבות רעהו

מזוייפת. באהבה זו את זה
 להצגה דומה רעה מדיניות כל

במ האמריקאית והמדיניות כזאת.
ל — מאוד רעה הצגה היא רחב

 שנתיים מזה עומד שבראשה מרות
מדופלם. שחקן וחצי

ך. !הכל ר פ  ב־ התחיל זה מו
 שפורסמה המפורסמת, יוזמת־רגן

ימים כמה ,1982 בספטמבר באחד

 איש־ על בכתבה השאר בין *
הזה. העולם של תשמ״א השנת

 ושא־ צברה במחנות הטבח לפני
תילא.

 כי ריק. כלי זה היה מלכתחילה
ש הנחות, על בנויה היתד, ההצגה

מעיקרן: מפורכות היו
 למשא־ ייכנס חוסיין שהמלך •

 בידעו המערבית, הגדה על ומתן
להח ישראל בכוונת אין כי היטב

 הגדה אדמת של אחד שעל אף זיר
 להפסיק לא ואף ערביות, לידיים

ההתנחלויות. את
ה את יסמיכו שהפלסטינים •
 כזה, משא־ומתן לנהל חוסיין מלך

לפלס שאין מראש קבע שרגן אף
ולה עצמית להגדרה הזכות טינים
 ואף משלהם, עצמאית מדינה קמת

ה המנהיגות לחיסול בגלוי שפעל
הפלסטינית. לאומית

 להפסיק תאות בגין שממשלת •
 להחזרת ולהסכים ההתנחלויות את

 בשעה וזאת חוסיין, למלך הגדה
 אלא לחץ, שום עליה הופעל שלא

 אף האמריקאי הקונגרס — להיפך
ל מעל לישראל הסיוע את הגדיל

 הנשיא על־ידי שנקבעו סכומים
רגן.
אי תפיל שמיפלגת־העבודה •

ב ותבוא ממשלת־בגין את כשהו
חבו עומדת שבראשה אף מקומה,

 עמוד- חסרי לא־יוצלחים, של רה
 מנחם אחרי בכל המזדנבת שדרה,

בגין.
 כל הופרכו מאז מוצדק. זילזול

בפועל. האלה ההנחות
 ל- להיכנס סירב חוסיין המלך

 באישור זכה שלא אחרי משא־ומתן,
 שהאמריקאים ואחרי אש״ף, מטעם

הפס את לו להבטיח יכלו לא אף
ההתנחלויות. קת

 בוועידת־אלג׳יר החליט אש״ף
 תוכנית־רגן, את וכל מכל לדחות
לה סירב רבות התלבטויות ואחרי
ו לשאת חוסיין המלך את סמיך
 שהאמריקאים מכיוון במקומו, לתת

 התמורה את לאירגון להעניק סירבו
ביותר. הפעוטה

לה כלל ניסו לא ראשי-המערך
 אחרי גם ממשלת־בגין, את פיל

 על ועדת־כהן של הדו״ח פירסום
 כל מנע המערך במחנות. הטבח
 וחיכה עכשיו, שלום מטעם פעולה

 מנחם מטעם להזמנה בכליון־עיניים
 לממשלת־איחוד־לאו־ להצטרף בגין
באה. לא ההזמנה מי.

 היוזמה אל התייחס עצמו בגין
 הוא מוצדק. בזילזול האמריקאית

 תיפתח חודשים כמה תוך כי ידע
 אשר האמריקאית, מערכת־הבחירות

 הממשלה ואת י הנשיא את תשתק
תפקי שנתיים־שלוש. במשך כולה

 חודשים להעביר אלא היה לא דו
 והוא באפס־מעשה, אלה מעטים

בכישרון. זאת עשה
 שהגישה הכוס הפגר. לכבוד

 במרחב לשחקנים ארצות־הברית
ריקה. היתד,

(או סירבה האמריקאית הממשלה

 השיקוי את לתוכה למזוג יכלה) לא
 לשנות היה יכול אשר היחידי

 מאסיבי לחץ הפעלת המצב: את
הפס באמצעות ממשלת־בגין, על
והכלכלי. הצבאי הסיוע קת

 כל לבוא, שולץ סירב כה עד
 עתה מובטחת. ההצלחה אין עוד
 מערכת- — בחירה לו נותרה לא

לה זקוק רגן מתקרבת, הבחירות
 לפחות שתרשים כלשהי צלחה
ה ושולץ בארצו, בורים המוני

 בין לטייל עצמו על קיבל אומלל
רי כוסות ולהרים המרחב בירות

שמתה. היוזמה לכבוד קות

הבוילוזמה
ת א צ ר1א11דה<( סז■ ד

 הושג בבר בלבנון
 הבד ההסבס: למעשה

שהיה כפי יישאר
 ממש- על תנאי: קבעו הערבים

יש את להכריח לודארצות־הברית
 להוכיח כדי מלבנון, לצאת ראל
 על רצונה את לכפות יכולתה את

בגין. מנחם
 שיחק ארוכים שבועות במשך

 לך־ושוב של מישחק בגין מנחם
 להעביר כדי הלבנוני, במשא-ומתן

ה הבחירות להתחלת עד הזמן את
 יוז־ של הסופי ומותה אמריקאיות

בא השבוע לעיל). (ראה מת־רגן
 האמריקאי, שר־החוץ שולץ, ג׳ורג׳

את לפחות לסיים נואש במאמץ
בלבנון. המשא־ומתן

 כבר למעשה הכיבוש. המשך
מתוכנו. זה משא־ומתן התרוקן
 ממשלת־ישראל כי לגמרי ברור

 השליש את לנטוש מתכוונת אינה
 לגמרי וברור לבנון, של הדרומי

עוד מסוגלת ארצות־הברית אין כי
עתה זאת. לעשות עליה ללחוץ
הכי של ההמשך צורת רק נדונה

 למר־ ייסוג צד,״ל הישראלי: בוש
ה בידי יישאר הדרום אית־עין,
 כך ישראל. של הלבנוניים שכירים

שניצח. לטעון צד כל יוכל
 כי ברור ראש־העיר. אמין,

 אוטומטית כימעט יחול כזה הסדר
 מתנגדת אינה דמשק סוריה. על גם

 העקיף הישראלי לכיבוש ברצינות
 אותו את תשיג היא כי בדרום,
 ליד ובמיזרח, בצפון לעצמה ההישג

 למראית- נסיגה שלה: גבולותיה
וה הסדיר הסורי הצבא של עין

 והשארת אש״ף, של הגלויים כוחות
 שיהיו מקומיים, שכירים של כוחות

לדמשק. כפופים
 יישאר הכל הסופית: התוצאה

 מילחמת־הלבנון. לפני שהיה כפי
 שני על ישלטו והסורים ישראל

 השאר ,ארץ־ד,ארזים של שלישים
המטו הפסיפס בידי מחולק יישאר

 אמין המזויינות. העדות של רף
העיר. בביירות ישלוט אל״ג׳מייל
האלטרנ ודובי עיט שועל,

 כזה לפיתרון־סרק היחידה טיבה
בסוריה. מילחמה היא

 שארצות־הברית לכך סימן אין
 אפשרות כל ואין בכך, רוצה אכן

 מסוכנת במילחמה לפתוח לישראל
 ברית־המועצות עלולה שבה כזאת,

 אמריקאית הסכמה בלי להתערב,
מראש. מוחלטת

ל יותר הרבה נוח לאמריקאים
 תניח שלא כדי סוריה, את שחד

 מדי. יותר בה להתחפר לסובייטים
 שועל שהוא אל־אסד, חאפט׳ הנשיא

הא הוא שמו שפירוש (אף ותיק
 ה- את לשחק בהחלט מוכן ריה״)

 האמריקאי, העיט עם הזה מישחק
 אותו יחבק לא הרוסי שהדוב כדי

מדי. יותר
 ללא תישאר בילבד אחת שאלד,

 ולמטרות זה לכל מה :פיתרון
 שרון אריאל שלחו למענן אשר

ל ישראל צעירי את בגין ומנחם
 ושבו מהם, 500 נפלו שבו קרב,

צה״ל. חיילי להיפגע ממשיכים
 מס- השלטת היו: אלה מטרות

גי בביירות, ישראלית שלת־חסות
 אש״ף. וחיסול מלבנון הסורים רוש

 ממשלת־ביירות :הן התוצאה ואילו
 יישארו הסורים ישראל, את שונאת

 וקיים. חי ואש״ף בלבנון בעקיפין
 הפלסטיניים הפליטים מיליון חצי

 ל- נאמנים ונשארו בלבנון, נשארו
אש״ף.
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