
האמת רק 1 האמת כד האמת,

 השק. מן המרצע יצא וף־סוף ^
ל א רי א  תאמץ מדינת־ישראל כי תבע שתן ל

 ערסאת. יאסר הריגת את לאומית כמטרה לעצמה
מטריפולי. חי האיש ייצא בל

שהיה. כפי נשאר הוא השתנה. לא שרון אריאל
 משמע — ערפאת יאסר את להרוג שיש עכשיו מכריז הוא אם
 הדם ביצת אל אותנו גרר כאשר וחצי, שנה לפני גם כך שחשב

מילחמת״הלבנון. של והדמעות
בטיח. לא הגליל'. .שלום לא המחבלים'. .תשתית לא

ערפאת. יאסר אחד: איש להרוג אלא
מילחמה. של כמטרה לאומי. כיעד אחד איש של הרג

■ ■ ■
 לפינוי ישראל הסכימה כאשר ביירות, על המערכה אחרי

£  תואר ערפאת, בראשות ורגליו, נישקו על הפלסטיני הצבא \
גדול. כניצחון הדבר

 צהלו שלנו!״ מטררדהמילחמה את .הישגנו
 שר־ של בניצוחו המימסד, של השכירים התועמלנים

שתן. אתאל הביטחון
לממשלת־ כישלון הוא שהפינוי אז אמרו מפוכחים פרשנים

 פשוטו .המחבלים', את להרוג היתה האמיתית שהכוונה בגין.
 של המחפירים הכישלונות בגלל הושגה לא זו שמטרה כמשמעו.

 הצליחה שלא איתן, ורפאל שרון ובראשה הנהגת־המילחמה,
 למרות ימי״מילחמה, שישה אחרי אלא ביירות מבואות אל להגיע

בעולם. המילחמות בתולדות כמוה רבות שאין עדיפות־כוחות
מביירות, כוחות־אש״ף של שיציאתם אמרו פרשנים אותם

 ביירות שאחרי לערפאת. ניצחון היא מצור, של ימים 79 אחרי
הפלסטיני. העם המוני בקרב ערפאת של יוקרתו תגדל
 הפינוי וחבר־מרעיו. שרון על־ידי בשצף־קצף הוכחש זה כל

 חצוצרה. תרועות של בליווי הודיעו, לישראל, עצום ניצחון הוא
 לא תקומה. לו אין סופית. מוכה ערפאת כדאיים. היו הקורבנות

 השפעה. שום עוד לו אין שממילא מפני להרגו, מעוניינים היינו
 גמור. ערפאת מערב־ביירות. על להסתער כוונה כלל היתה לא

שיילך. לאן שיילד
 לציבור להנחיל כדי הופעלה שטיפת־מוח של אדירה מערכת
אלה. .אמיתות'

 ומכריז בעצמו, בכבודו שרון אריאל בא ועכשיו
שקרים. היו אלה כל ועדה: עם קבל

 לתת אסור מטריפולי. להתפנות אש׳ף לכוחות לתת אסור
 חזק אש״ף יהיה הפינוי אחרי חי..כי משם לצאת ערפאת ליאסר
אותו. להרוג צריכים יותר. ומשפיע חשוב יהיה ערפאת יותר,

טריפולי, חוף מול כיום, שרון אריאל סבור כך ואם
 מול אתמול, וכמה כמה אחת על כך חשב בוודאי הוא
■ ■ ■ י ביירות• חוף
טריפולי. במערכת אלה, בימים הנחשף היחידי השקר זה ין ^

 היא ישראל של מטרתה פעמים: מאות הכריז שמיר יצחק
 הסורים ובראשם מלבנון, הזרים הכוחות כל ליציאת להביא

ו״המחבלים".
 הפלסטיניים, הכוחות כל לכך. הזדמנות־פז יש עכשיו
 מתחומי לצאת שעבר בשבוע עמדו אש״ף, להנהגת הנאמנים

 לעלות עמדו והכבד, הקל נשקם על אחרוני.המחבלים״, לבנון.
הגליל. על ושלום ישראל, מגבולות הרחק לנכר, ולצאת לאוניות
 אוניות־ מהם: זאת מנע ויחידי אחד כוח רק

שמיר. יצחק של המילחמה
 להוצאת להביא ממשלת־שמיר של כוונתה היתה אכן אילו

 ללוות חיל־הים לספינות מורה היתה מטריפולי, אש״ף כוחות
המרחב. למימי מחוץ אל כבוד ברוב אותם

 במלכודת אותם להחזיק הפוכה: כוונתה אך
 הצבאות״האחים: שני בין נלחצים כשהם בטריפולי,

 וחיל-הים ממיזרח, עליהם הלוחץ הסורי, הצבא
ממערב. עליהם הלוחץ הישראלי,

 הסוריים הכוחות הוצאת לגבי גם כמובן, נכון, הרבר אותו
 ההכרזות כל למרות בכך. עניין כל אין לממשלת־שמיר מלבנון.

 איומי־ כל למרות האמריקאיים, בכלי־התיקשורת הבומבסטיות
 — אמריקאיים) מצלצלים (תמורת המצלצלים המילחמה

 כדי בלבנון, יישאר הסורי שהצבא מעוניינת ממשלת־שמיר
 הכוחות להישארות האמתלה את לספק וכדי בפלסטינים, להילחם

 לולא ישראל. של הצפונית״ .הגדה הדרומית, בלבנון הישראליים י
 במערכת אל־אסד חאפט׳ עם פעולה משתף שמיר היה לא כן,

טריפולי.
 השתיקה אשר אמת, זוהי אבל ליודעי־דבר. מזמן ידוע זה כל

ארנס. כמו שמיר. כמו ולשקר. לחייך צריכים לה. יפה
 שור כמו מתוסכל. הוא מרוגז. שרץ אריאל אבל י
להשתולל. מוכרח הוא כלי־החרסינה, של בחנות .

 ושל שמיר של שלו, האמת — האמת את אומר הוא לכן
מתוחכמים. שקרים בלי דיברי־נועם, בלי חיוכים, בלי אמת ארנס.

 אנשי את להשאיר בלבנץ. הסורים את להשאיר
ערפאת. את להרוג בטריפולי. אש״ף

■ ■ ■
כוזב. שרון, אריאל אותו שניסח כפי לכך, נימוק ^

 כל מאשר דם יותר .שפך הכריז, כך .ערפאת,״ 1 1
היטלרד מאז אחר אדם

 רוצחי־ העולם ראה היטלר מאז פניה. על מגוחכת זו טענה
 כדי מבני־עמו, מיליונים הרג בקאמבודיה פוט פול רבים. המונים

 הרוסים וארגנטינה, צ׳ילה רודני מטורף. חברתי ניסוי להגשים
 לאין הרגו במרכז־אמריקה האמריקאים וסוכני באפגניסתאן

 על־ שבוצעו הפיגועים בכל שנהרגו מכפי בני־אדם יותר שיעור
לאש״ף. המסונפים השונים האירגונים ידי

 אחר דם ששום להניח בלבד(ויש יהודי לדם שרון התכוון אם
 כל לאורך שהוכיח כפי בעיניו, מקודש ואינו אותו מעניין אינו

בדבריו. אמת אין אז גם — שאתילא) ועד מקיביה דרכו.
 אש־׳ף, אירגוני על־ידי שבוצעו הפיגועים בכל

 פחות נהרגו ונתעבים, דרמתיים פיגועים וביניהם
 שרון אריאל של אחד בפיגוע נהרגו מאשר יהודים

מילחמת־הלבנץ. —
 במילחמה ישראליים צעירים 558 נהרגו אחת, במכה כאן,
 של האינטרסים את היום, ועד מתחילתה הנוגדת, ומיותרת נפסדת

 איש של האפלות השאיפות את לספק כדי זה כל — עם־ישראל
. אחד.

 לחלום היה יכול לא ביותר הקיצוני הפלסטיני גם
אחד. במיבצע רבים בה ישראלים הריגת על

להרגו! רוצים מדוע ערפאת: יאטר
 דם או אנושי דם על באוזנינו ויקונן שרון אריאל יבוא אל־נא

יהודי.
הואי לא ■ אדמות עלי בני־האדם מכל

 חושבים.שמיר בקולי־קולות המתוסכל שרץ שצועק המ
ליבם. בסתר וארנס .

ערפאת. את להרוג רוצים הם
מטריפולי. הפינוי את למנוע רוצים הם
 כך. על מעידים האחרונים בשבועות מעשיהם כל
עושים. וארנם שמיר לדבר. יכול שרון
 הפגנתי באופן הפגיזו הם טריפולי. על המצור את חיזקו הם

 שהם לאו״ם הודיעו הם טריפולי. ליד פת״ח, של ימי בסיס
 הם למפונים. האירגון של הסימלית חסותו להענקת מתנגדים

 לתקוף עלולים חיל־הים שכוחות המעורבות לממשלות הבהירו
 של האפשרות על רמזים הפיצו הם בלב־ים. ספינות־הפינוי את

פינוי. בטרם עוד עצמה, טריפולי על ישראלית תקיפה
 הטילה 1976ב־ קודמות. פעולות של הגיוני המשך זהו

 הסורי, לצבא לעזור כדי חוף־לבנון על מצור רבין־פרס ממשלת
 הטילה השנה השוף. ובאיזור בצידון אש״ף כוחות על אז שהסתער
 על מצור שמיר־ארנס, ממשלת מכן ולאחר בגין־ארנס, ממשלת

 כוחות את לחסל שניסו ולסוכניהם, לסורים לעזור כדי טריפולי,
שם. אש״ף

 ״אש״ף את לחסל מבקש שהוא בטלוויזיה אמר עצמו שמיר
 זה — הצבאי אש״ף מאשר יותר מסוכן הוא לרעתו, המדיני״.
 לתאוות־החיסול. האמתלה את שרון לאריאל שמספק

מדוע?

 בפעם זה ברגע אותו לאמר ויש פעמים, אלף נאמר דבר י*
ואחד: האלף 1

 יאמר את להרוג רוצה יטמיר־ארנם־שרון ממשלת
י ערפאת נ פ  עם שלום לעשות מסוגל שהוא מ
ישראל.

 לגרום עלול שהוא מפני אלא יהודי, דם שפך שהוא מפני לא
ערבי. לא יהודי, לא — דם עוד יישפך א ל שבו למצב
 דם משפיכת אי־פעם נרתעו שרון ולא ארנס לא שמיר, לא
 הלאומיים, היעדים להשגת דרוש להם נראה הדבר כאשר יהודי,

 סיפוח השלמה, ארץ־ישראל אומרת: זו תפיסה תפיסתם. לפי
(לפחות). ורצועת־עזה המערבית הגדה

 יאסר הוא זה ״חזון״ על כיוס המאיים האחד האיש
ערפאת.

 הפלסטיני העם בשם לבוא כיום מסוגל בלבד, והוא הוא,
 בזכות הכרה תמורת במדינת״ישראל, להכיר הנכונות את ולהביע

 היחידי האדם הוא וברצועה. בגדה משלהם למדינה הפלסטינים
 זו, דרך על לעלות לה שכדאי ארצות־הברית, את לשכנע המסוגל

 והוא הוא, הערבי. העולם ברחבי נוראה התפוצצות למנוע כדי
 למצוא שאפשר העולמית, דעת־הקהל את לשכנע יכול בלבד,
 יכול בלבד, והוא הוא, הפלסטינית. לבעיה וסביר הוגן הסדר

 — ולביטחון לשלום דרך שיש בישראל דעת־הקהל את לשכנע
 והוא בעליהם. לידי הכבושים השטחים של החזרתם במחיר
לקיים. גם אלא להבטיח, רק לא המסוגל היחידי
מבחעתם. צודקים והם ושות׳. שמיר בעיני הסכנה זוהי

ערפאת. את להרוג רוצים הם ן כ ל

 העם הנהגת תעבור האיש, ערפאת ייהרג שאם מקווים ם ^
 ואבר ג׳יבריל אחמד של מסוגם טרוריסטים לידי הפלסטיני \ (

 אם וגם ואברצאלח. אברמוסא כמו קנויים סוכנים לידי או נידאל,
 בלי מעמד תחזיק אש׳ף של המתונה וההנהגה יקרה, לא הדבר

 של מעמדו ויתחזק שיתגבש עד רב זמן יעבור בוודאי ערפאת,
 הסוג מן דרמאתיות מחוות ולעשות להעז שיוכל חדש, מנהיג

לשלום. בדרך הדרוש
 ״עובדות ליצור להתנחל, ניתן יהיה בינתיים

לגרש. לנשל, להפקיע, בשטח״,
 למנוע יוכל לתוניס, מטריפולי שיחזור החי, ערפאת ואילו

 דרמאתית. יוזמה לנקוט עשוי הוא הזה. פסק־הזמן את משמיר
 סוכניהם של וממעשי־החבלה הסורי הווטו מן שנפטר אחרי עתה,
 העם של והבולטת הנלהבת בתמיכתו שזכה ואחרי אש״ף, בתוך

 מזמן: לעשות שרצה מה לעשות עשוי הוא כולו, הפלסטיני
 חוסיין המלך את לשתף חד־משמעית, תוכנית־שלום על להכריז

 שביתת־ על להכריז אולי באזרחים, פיגועים למנוע בפיתרון,
 אפשרי. הכל אך בטוח, אינו דבר שום נשק.

אותו. להרוג וחבריו שמיר עם וגמור מנוי לכן
 מיליון 100 מבין פלסטינים, מיליון 4.5 מבין מבחינתם,

ביותר. המסוכן האיש זהו — מוסלמים מיליון 400 מבין ערבים,
 הגדה את מידיהם להוציא היכול האיש הוא כי

 מכל שלום, מכל בעיניהם חשוכות ואלה והרצועה.
יהודי. דם של כמות

■ ■ ■
 לא עוד כל ברוטאלית, בפשטות להיאמר חייבים דברים ^

תקנה. להם שאין מעשים נעשו 1 1
 סיכויי את להרוג — פירושו ערפאת את להרוג
השלום.
 כרים השבוע שאמר כפי שנה, למאה אולי שנה. לעשרים אולי

 נגד הגדה מנהיגי של הודעת־הגינוי את יזם אשר האיש ח׳לף,
הירושלמי. באוטובוס באזרחים הפיגוע

לתמיד. ואולי
 זה היה ערפאת, את להרוג שמיר-שרון הצליחו אילו שני: ומצד

לעם־ישראל. לאומי אסון
 שיעור לאין מסוכן אוייב הופך היה המת ערפאת

החי. מערפאת
 הפלסטיני, העם של הלאומי המנהיג ערפאת, של המיתוס

 מיליוני וחצי ארבעה הופך היה — הציוני האוייב בידי שנרצח
 ישראל, לעם אויבים־לנצח ובני־בניהם, ובניהם הם פלסטינים,
 מערכת־טרור מתפתחת היתה וללא־חמלה. ללא־פשרה זוממי־נקם

 ורבבות, אלפים אלא יחידים, לא ניספים היו שבה ולדורות, לשנים
 להרוג שמיר הצליח אילו היום צוהלים בוודאי שהיו רבים ביניהם

האיש. את
 הקנאים שלושת בידי להשאירה שאפשר החלטה זו אין

 לשלום אף התנגדו וששלושתם הממשלה, על כיום החולשים
 הלאומנות של ביותר הקיצוניים השוליים מצריים. עם הקטן

בידיהם? ההחלטה את נשאיר האם במדינה. כיום שולטים הקנאית
 צריך כולו ועם־ישראל היסטורית, הכרעה כאן יש

כה. להשתתף
 שתיקתם וגם לשמיים. זועקת המימסדית האופוזיציה שתיקת

 סימנים המגלים אך האמת את היודעים מאנשי־השלום, רבים של
 חוששים הם ערפאת. יאסר של שמו שמוזכר ברגע מורך־לב, של

 רבים לשכנע שהצליחה שטיפת־המוח, של הגדולה המכונה מפני
 עלי השטן שליח והיטלר, הרשע המן של יורשם הוא שערפאת

שמו. את מזכיר שמישהו ברגע משתתקים הם אדמות.
 בשלום, ובתמים באמת שחפץ מי מאחריות. התחמקות זוהי

 ערפאת יאסר של היחיד־במינו המעמד מן להתעלם יכול אעו
 וכמנהיג הפלסטיני, העם של הבלתי״מעורער כמנהיג זו, בשעה

השלום. דרך על עמו את להעלות המסוגל היחידי הפלסטיני
 בשלום הרוצים ישראליים, פטריוטים כזאת. בשעה נגמגם אל

קולם: את להשמיע חייבים ובביטחונה, מדינתנו
 לבצע הכבושים, השטחים סוגרי לעובדי־האלילים, ניתן אל

 לדורות. השלום על.סיכויי הגולל את שיסתמו מעשים
מטריפולי! המצור את נסיר
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