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לתויסוח מתחת
 מלך הנרי, הוזמן שנה 800 פני

 של ״הזקן אצל לביקור הצלבנים, 1׳
 כת ראש אל־ג־בל״), (״השייח׳ ההר״

 סוריה. בצפון במיבצרו החאשישיון,
 ערר סינאן, אל־דין ראשיה המארח,
 גג על ישבו כאשר הצגה: לאורחו

 וציווה מאנשיו לאחד קרא המיבצר,
 אל קפץ האיש הגג. מן לקפוץ עליו
 גם עשו כר עפעף. להניד מבלי מותו
 הנדהם שהאורח עד ושלישי, שני

הבידור. את להפסיק ביקש
 ולא הלקח, את למד הוא אך

בחאשישיון. עוד התגרה
בפרס, היה שמרכזה הזאת, הכת בני

 פעולתה שנות 200 במשו רצחו
 מלכים, — יריבים של רבות עשרות
 מוסלמים ורוזנים, דוכסים שרים,

 הטילה שמה הזכרת עצם ונוצרים.
 האירופי השיבוש השומעים. על אימה

 עד משמש — אסאסין — השם של
 נרדף שם האירופיות השפות ברוב היום

ודתי. פוליטי לרוצח
 אחד לרצוח. צורר היה לא לפעמים

המו בהיסטוריה הגיבורים מגדולי
 הצלבנים, מנצח צלאח־אל־דין, סלמית,
 ליד ומצא הלילות באחד התעורר

 שרק הסוג מן חמה עוגה מיטתו
 פגיון עם יחד אותו, אפו החאשישיון

 רשום היה שעליה ופיסת־נייר, מורעל
 הגדול, צלאח־אל־דין מאיים. פסוק

 על מצור בהטלת עת באותה שעסק
 הפסיק בסוריה, החאשישיון מיבצרי

 ומחילה סליחה וביקש המצור את מייד
ההר". של ״הזקן מידי

 של הכתות אחת היו החאשישיון
 של הכתות אחת שהיא האיסמאעיליה,

 השימוש מן נבע כוחם השיעה.
 כבמכ־ הפוליטי ברצח הבלתי־מוגבל

 מי כל כי האמינו בני־הכת דתי. שיר
 עובר והכת אללה למען רצח שמבצע

 נטע האגדה, לפי לגן־עדן. במישרין
 ליד נהדר גן הכת של העליון המנהיג
 המיועד הרוצח בפרס. אלאמות המיבצר

 מפרעה לקבל כדי זה לגן הוזמן
 בחאשיש סומם הוא גן־ערן. על־חשבון

 נשים על״ידי ופונק הכת) כינוי (ומכאן
 הזה. העולם תענוגות בכל יפהפיות

 משימת־ ביצוע אחרי כי לו נאמר
לנצח. גורלו זה יהיה ההתאבדות

 השיעים התקשו לא מאז
 במציאת מעולם הקיצוניים
 פעולות־ לבצע כדי מתאבדים

 ובסיטונות. בקימעונות רצח
 נחשב זה מסוג רצח ביצוע
 בעיני קדושה דתית כחובה
במ והמוות קיצוניים, שיעים
 ככרטיס־ נחשב כזאת שימה
לגן־עדן. בטוח כניסה

אדרה למען #להתאבד
 חומייני רוח־אללה של מהפכה ך*

 של הלהט כל את החייתה באיראן \ 1
 התשוקה את וגם הקיצונית, השיעה

 במשימות־הת־ אללה למען למות
.אבדות.

 חו־ שלח מילחמת־הלבנון בשיא
 של קטנה קבוצה ללבנון מייני

 מטיפים למעשה אלה היו ״מתנדבים״.
 האיית־אללה, חסידי מובחרים, דתיים

 השאר: בין תורתו. אתי המפיצים
 מוביל משימת־פיגוע בביצוע שהמוות

לגן־עדן. ישר
 בב• מרכזם את קבעו הם
 הסורים, חסות תחת עלבק,

 משם חומייני. של בעלי־בריתו
 השיעים על משפיעים החלו הם

לבנון. ברחבי
 מקור זהו בביירות, המומחים לדעת
 בעיר שבוצעו הראוותניים, הפיגועים

את בצל והמעמידים בתנאי־התאבדות,

 הצטיינה שבהם הרבים הפיגועים כל
כה. עד לבנון

 מכונית־ הוחדרה השנה באפריל
 הרסה האמריקאית, לשגרירות תופת
 איש. כשישים וקטלה כליל אותה

 מכוניות־ מתאבדים החדירו השבוע
 הנחתים מיפקדת לטרקלין תופת

הצרפתי. הכוח ולמרכז האמריקאיים
 הגנה. כמעט אין זה נשק נגד
ל מובן מבצע־הפיגוע באשר

 אמצעי־ רוב במשימתו, מות
 נשק מול יעילים. אינם ההגנה

 לנושאות-מטוסים ערך אין זה
 לתות־ ,אדירות ולאוניות־קרב

ולטנקים. חים
 המונהגים החדשים, החאשישיון

 מן חלק רק הם האיראנים, על־ידי
 לבנון בעדות הגדולה השיעית, העדה
 זרועם האוכלוסיה). מכלל 40(כ־*

 שמנהיגה, אל־אמל, אירגון הוא החמוש
 האחרונות בשנים התגלה ברי, נבי

שיעור־קומה. בעל מרשים, כמנהיג
הנצחיים המקופחים השיעים,

 ההיתקלות, דרכה. עתה עוברות צה״ל
 גרמה לשיעים, ביותר הקדוש ביום

 של כלי״הרכב שריפת התנגשות,
רבה. ומתיחות אש פתיחת צה״ל,

 בסרפנד דומה פרשה היתה השבוע
 כביש־ על החולשת התנ״כית) (צרפת
 אנשי־ביטחון לצידון. מדרום החוף

 ציוד־ של מחסן בכפר גילו ישראליים
 בדרום השיעים כי סוד זה אין לוחמה.

 רואים הם בצפון. אחיהם כמו חמושים,
 אויביהם פני מול קיומי, צורך בנשק

להת העומד ולקראת הפוטנציאליים
 החרמת צה״ל. ייסוג וכאשר אם רחש

להתקו גרמו שומריו ומעצר הנשק
 הכביש אל שעברה מקומית, ממות

 המבוהלים, צה״ל חיילי הסמוך.
 ירו התבהלה, סף על העת כל השרויים

שיעים. שלושה והרגו
 הדעת על להעלות קשה
 מאשר יותר גדולה איוולת

 בד־ השיעית בעדה התגרות
זו. בשעה רוס-לבנון

לשילטון חומייני עליית ערב

 המפולת אחרי יציאת־ביירות מאסביבי.
 יציאת־ על בזעיר־אנפין, חזרה, תהיה

סייגון.
 לנשיא לעלות עלול הדבר

 להיבחר בסיכוייו רגן רונלד
 שחו־ כשם ממש — מחדש
 סיכוייו את במתכוון הרם מייני

להי קארטר, ג׳ימי קודמו, של
 אי• על־ידי מחדש, בחר

הא בני־הערובה של שיחרורם
מועד. בעוד בטהראן מריקאים

 תובעת האמריקאית דעת־הקהל
 אינו איש הביתה. הנחתים החזרת את

 הנשיא ובירבורי משימתם, מה מבין
מר. צחוק רק מעוררים

 כדי בביירות להישאר רוצה רגן אם
 רק הדבר יתכן עצמו, את להציל

 שסוריה ובתנאי — סוריה בהסכמת
 של חייהם הבטחת את עצמה על תקבל

 בשעתו הגן שאש״ף כשם — הנחתים
 בביירות. האמריקאית השגרירות על

 כי בנקל, זאת להבטיח יכולה דמשק
כפופים חומייני, שליחי וגם השיעים,

״ ד § ! £ ׳

|1| |1ך ך1 ת1| ^ | |11\1ל11\  הנחת נגיירות. הפיגוע לפני פורסמה זו אופיינית קאריקטורה ך
1 1 1 .1 □ \1 /1 1 1\ מקוס נכל הרס מוות, אלימות, שבשמיים! .אלוהים אומר: האמריקאי 111 1|

 והישראלי, לביירות!״ להיכנס מצידנו טיפשות זאת היתה ולבעלי״חיים! לבני־אדם מתאים אינו הזה המקום -
הנחתים. במחיפקדת הפיגוע אחרי התחזקה זו הרגשה ההו״ בביירות, נמצא מי •אז מלגלג: מרחוק, הצופה

 מקומם על להילחם החליטו בלבנון,
 היא העיקרית יריבתם החדשה. בלבנון
 במונופול המחזיקה המארונית, העדה

והכל הפוליטיות עמדות־המפתח על
 ברי תומך להביסה, כדי המדינה. כליות

 ואליד גם שעושה כפי בסוריה,
הדרוזי. ג־נבלאט

 בשטח־ ,בדרום השיעיים
מכי אינם ישראל, של הכיבוש

 של במנהיגותם אוטומטית רים
 אך איראן. שליחי של או ברי
 שמתרחש ממה מושפעים הם

בצפון.
ערבאת במקום חומ״ג■ •
הת־ הישראליים שהמושלים ף

 המצב מורכבות את לתפוס חילו
 הכרוכה הסכנה את ויודעים בלבנון,

 ושוב שוב עשו הם בשיעים, בהתגרות
 שיעי כהן־דת אסרו הם תחילה שגיאות.

 מהומה־רבתי וגרמו הכפרים, באחד
 נכנסה שעבר בשבוע הדרום. רחבי בכל

 של משולהב המון אל צה״ל של שיירה
 עיר־ בנבטייה, שיעיים מתפללים

של השיירות שרוב השיעית המחוז

 בכיר, ערבי עיתונאי אמר באיראן,
 העולם לעורך בפאריס, אותו שריאיין

 שימהרו ישראל למנהיגי ״תגיד הזה:
 ראשי עם אש״ף. עם שלום לעשות

 אנשים הם לרבר. אפשר אש״ף
 יבואו חס־וחלילה אם אבל רציונאליים.

 יהיה זה חומייני, כמו אנשים במקומם
 אי־אפשר מטורפים. קנאים הם הסוף.
להשמדת עד יילחמו הם עימם. לדבר
כם:״

 כזה, דבר לקרות עלול עכשיו
 יצליחו אם לבנון. בדרום בזעיר־אנפין,

 העדה על להשתלט שליחי־חומייני
 מדינת־טרור שם תקום שם, השיעית
כדוגמתה. עדייו ראתה לא שישראל

בביירות בני־עהבה • .
•  נכנסו מצידם אמריקאים, ך

 ללא גמור, טמטום מתוך •לביירות 1
ומחשבה־תחילה. תיכנון של שמץ

 שם נמצאים הם עכשיו
 וב■ הסורים של כבני־ערובה
 החסידים• ובכללם עלי־בריתם,
חומייני. של המתאבדים

 לצאת יכולים האמריקאים אין
באופן יוקרה לאבד מבלי מביירות,

 מורדי־ כמו ממש למרותה, בלבנון
והדרוזים. פת״ח

 לשלם יצטיד רגן אבל
 דמי־חסות אל-אסד לחאפ׳ט
 ה״פרו- עבור מאוד גבוהים
המ היחידי והמטבע טקשך.

 הוא הסורי השליט את עניין
 הסדר כל הישראלי. המטבע

 חשבון על יהיה אמריקאי־סורי
ישראל.

 היו השבוע בביירות מעשי־הזוועה
 המתאבדים באמצעות סורי, איתות

 גודל מה לרגן לרמוז כדי השיעים,
לשלם. לו שכדאי המחיר

 של מיידית הסתלקות הברירה:
 מלבנון, האמריקאיים הנחתים

 הסורי הניצחון את לעיני־כל שתמחיש
 אמריקאי- הסדר או במילחמת־הלבנון,

 הסורי הניצחון את שיהפוך שקט, סורי
יותר. עוד מוחלט לניצחון

 ביירות של להריסות מתחת
אמריק חיילים רק לא נקברו

 שם נקברו וצרפתיים. איים
 הליכוד של התפיסה שרידי

למילחמה. שהובילה והמערך,
■ אוריאבנרי

העם
דעת הסחת

 נערכה גרנאדה לאי
אופרטה. של פלישה

 הסך שזה יתכן אך
ישראל. מחיילי צרות

 גרנאדה ובין ישראל בין הקשר מה
 תושבים, אלף 105 בעל קאריבי אי —
 בני־ 20ו־<*י כושים מהם 7596ש־

תערובת?
 אמנם, קשר. שום אין — לכאורה

 כמו פרי־הדר, קצת מייצרת גרנאדה
 בננות של אי זהו בעיקרו אך ישראל,
 לספורט״המים, גן-עדן הוא וקקאו.

 הים של שארם־אל־שייח׳ מעין
הקאריבי.
 העולם כי שוב הוכח השבוע אולם
 של אחד בחלק מאורע כל וכי מצטמק,

 חלקים של גורלם על משפיע העולם
אחרים.

הפלי־ בעיקבות נשיא־קאובוי.
 לביירות הגיעו ללבנון, הישראלית שה

הצר והצנחנים האמריקאיים הנחתים
 השבוע ירד אלה כוחות שני על פתיים.

 חוליות־מתאבדים ביצעו כאשר אסון,
 מיס־ (ראה נגדם חמורים פיגועים

גרת).
 להגיב היה האמריקאי הנשיא על
 לא אך יוקרתו. על לשמור כדי מייד,
 מיידית לתגובה דרך כל לו היתה

 אחר במקום הגיב זאת תחת בלבנון,
בעולם.

 אמורה שהיתה נחתים, של יחידה
 נשלחה ,בביירות הנחתים את להחליף

 במשך שלט שם לגרנאדה. זאת תחת
 בשם 40 בן עורך־דין שנים ארבע
 קודמו את שהדיח בישום, מוריס

 שפיכות־דמים. בלי צבאית בהפיכה
 שהתקרב שמאלי לאומן בישום,
 על־ידי ימים כמה לפני הודח לקובה,

 יותר. עוד קיצוני שמאלי לאומן סגנו,
 בעת נרצחו מעמיתיו וכמה בישופ

ההפיכה.
 של בעולמו רגן. לרונלד הספיק זה

 כולו העולם מחולק הנשיא־הקאובוי
 וארוס־ לבן־אמריקאי — צבעים לשני

 בביירות כי לו נראה היה סובייטי.
 לנצח היה הלבנים על האדומים. ניצחו

 גרנאדה, את כבש הוא אחר. במקום
 כעילה שם. האדומים על ניצחון ונחל
 הקודם, הנשיא רציחת שימשה לכך

אדום. היה הוא שגם למרות
ה מדי ה. קו ל עי  הזכיר זד, מו

 דעת את להסיח עזר זה אבל קומדיה,
ב שהתרחש ממה האמריקאי הציבור
 — פזיזות החלטות נמנעו וכך ביירות,

 עלולות שהיו — מטופשות הסתם ומן
לבנון. לגבי להתקבל
 היו עלולות אלה שהחלטות מכיוון
 לגרור ואולי ישראל, על גם להשפיע

חד מסוכנות להרפתקות ישראל את
 לאי פלישת־האופרטה כי יתכן שות,

 מחיילי צרות חסכה הקטן הקאריבי
ישראל.

האנטי־טו־ח־יסט
 למסורת דווקא התאים זה

 שמיר יצחק אך — ולח״י אצ״ל
 בדיעבד, מתגלה,
לאלימות מושבע

5£ מעלות יש שמיר ליצחק • <
 *ץ■ בביקורתנ״ מצטיין הוא אין

 ת,וי1 הזולת לרגשות ברגישות
?טז אחרים. בעיני תדמיתו

 קודם׳ שמיר מצטייר בעולם
 ► בארץ־ ו מס׳ הטרוריסט שהיה

 אירגונ׳ של מנהיגם המנדטורית,
 פו? רצח של במעשים שהצטיינו

 הרת, ורצח מוין הלורד רצח (לח״י:
 ומכוניות׳ הריסת־מיבנים ושל ברנדוט)

 של המיפקדות פיצוץ (אצ״ל: תופת
 ביפו הבריטית המישטרה

דוי המלך מלון והחרבת
 לו זה היה לכן
 דווקא הופיע כאשר

' ך,/ אנושית בהתרגשות /  י
$^/ של המיפקדות '< ח  הכו

בבייח האמריקאיים
י


