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 חיל עשתה מרמלה הרב בת
 (כמו קונגרסים אירגנה היא בפאריס.
 היהודים הרופאים של הקונגרס
 מחלקת את וניהלה בצרפת),

 חברת־השקעות של יחסי־הציבור
בינלאומית.
 ולשמור להמשיך יכלה גם בפאריס

 לאכול הקפידה היא הדתי. חינוכה על
 לאכול לה נמאס וכאשר כשר, אוכל רק

 ללכת יכלה היא וסלטים, דגים
 של והכשרה, הידועה, למיסעדה
גולדברג.

 לפני אך מספיק. זה מספיק
 טרוריסטים התקיפו כאשר שנתיים,

 הכשרה, היהודית המיסעדה את
 בשם (שבחרה סלע אתי החליטה

 על בהסתמכה העברי מישפחתה
 האותיות שתי ועל הדומה הצילצול

 זה מספיק כי אמסלם*) הקודם, משמה
מספיק.
 ועין, חומת־שיער נאה, ),29(סלע,

 צאתה לפני סיימה, שבה לישראל, שבה
 ושפות פסיכולוגיה לימודי לפאריס,

בר־אילן. באוניברסיטת
לעיסוקיה לשוב לא החליטה עתה

סלע אשת־מדייה
אחת ושבדית גרמנים שלושה

 עיתונאית לא מורה, לא הקודמים.
ליאינפורמאסיון) הצרפתי (ביומון־

יחסי־ציבוך. ולא
 בעולם משהו לחדש בחרה היא

 בשנת ביקרו שבה בארץ, העיתונות
 זרים. תיקשורת אנשי כאלפיים 1983

 שירותי את סלע ייסדה החודש
 המציעים הישראליים, המדייה

 העולם מרחבי תיקשורת לאנשי
בביצוע מקיפה עזרה לארץ, המזדמנים

בנמל־התעופה, מקבלתם משימותיהם: __|
 חדר הזמנת להשכרה, מכונית

 עד וליווי, תרגום שירותי בבית־מלון,
פגישות. ואירגון רקע תדריכי

 דרך־קבע מוצב שאיננו זר, עיתונאי
 או עיתון נציג איננו או בארץ,

 מבזבז, גדולים, רשת־שידור
 שהוא עד יומיים־שלושה, בדרך־כלל,

 להתחיל ומצליח מתארגן מתמצא,
לעבוד.

 כל את לחסוך בא סלע של השירות
 את הוכיח כבר הוא הזה. כאב־הראש

 סלע כאשר שבועיים, לפני עצמו ^
 גרמניים, עיתונאים בשלושה טיפלה
קול. הלמוט עם לארץ שקפצו
 היתה סלע של הראשון הלקוח אבל

 פורסנה כריס זאת היתה אשה.
 פוסטן, הגטבורגס כתבת השוודית,
 המקיף, הסלעי הטיפול את שקיבלה

 כל את שעברה אחרי הארץ מן ויצאה
 עד אבו־חצירא מאהרון הקשת

אלוני־מורה.
 על כתבות שורת הכינה השוודית

ההת ועל מזרחיים־אשכנזים יחסי
בגדה. נחלויות

 הסרטים מפיק של אחותו היא •סלע
 שהידוע אכוסלם, בורגי ד״ר הקנדי,

 ברינדו,קורותיה אסתר הוא בסרטיו
 לחופי שהגיעה הראשונה היהודיה של

.1738ב~ קנדה,

אל־גימייל* בשיר
מעארק יותר משכר

 הסורים ביקשו כאילו זה יה ך*
ישראלי. לספר פירסומת ולעשות 1

 נחתו שנים, שלוש של הפסקה אחרי
 הנוצרית העיירה על הפגזים לפתע
 ביותר המשובח העארק מולדת זחלה,

 אי היא זחלה זחלאווי״). בעולם(״עארק
 היא בבקאע. מוסלמי באיזור נוצרי

 המערבי ציר־הפלישה על חולשת
לדמשק.
 על הפגזים נחתו שעברה בפעם

 על ירדה אז .1981 באפריל זחלה
 כמה שנמשכה רצחנית, הפגזה העיירה

ימים.
 ההפגזה גרמה הימים באותם

 מנחם בישראל. עצומה להתרגשות
 הנוצרי העם רצח על כדרכו, דיבר, בגין

 העולם שתיקת נגד והתריע בלבנון,
 על בגלוי דובר בישראל הנוצרי.

 רגע. בכל לפרוץ העלולה מילחמה
 את בגין מנחם שלח העימות בשיא

 בשמי לפעולה הישראלי חיל־האוויר
 ארבעה הפילו ישראל ומטוסי זחלה,

סוריים. מסוקים
 הבחירות לפני כחודש אירע זה כל

 מנדאט בגין קיבל שבהן לכנסת,
רצה בשירומחוזק. מחודש במילחמהס

 קטעים ״הארץ״ פירסם שסוע ן*
 זאב הצבאי, כתבו שחיבר מספר, 1 (

 ערביים לעניינים הכתב עם יחד שיף,
 יערי(מילחמת אהוד הטלוויזיה, של

 העיקריים, הגילויים אחד את שולל).
 הראשון. בעמודו היומון פירסם לדעתו,

בו: נאמר
 גרם 1981 באפריל למשבר־זחלה •
הפלאנגות. מפקד אל־ג׳מייל, בשיר
 ישראל את לגרור היתה מטרתו •

סוריה. עם למילחמה
 מפי לעידוד זכה בשיר כי יתכן •

 שניפגש איתן, רפאל דאז, הרמטכ״ל
בג׳וניה. כן לפני ימים כמה עימו

 המטוסים את להפיל ההחלטה •
 פי על בגין על־ידי התקבלה הסוריים
 איתן, ורפאל שרון אריאל של הצעתם
 של המיקצועית לעצתם בניגוד

 אמ״ן, וראש חופי, יצחק ראש־המוסד,
 מרדכי אמר בדיון שגיא. יהושע
 דיווחים מקבלת .הממשלה ציפורי:

 בעד הם ויאנוש רפול לא־נכונים.
מילחמה."

 מוקדמת מהדורה מעין היה זה כל
 לפלישה שהביאו המאורעות של

וחודשיים. שנה כעבור בלבנון,
 אולם מרעישים. גילויים אלה היו

 העולם קוראי את להפתיע יכלו לא הם
/ הזה.
 הזה העולם גילויי נראו אז

 אחד עיתון אף דמיוניים. כסיפורים
 של כלי־התיקשורת לא גם — בארץ

 תמך לא — יערי ואהוד שיף זאב
 את שניתח הזה, העולם זו. בגירסה
 — שלו מקורותיו פי על הדברים

 בודד נשאר — ופלסטיניים לבנוניים
 שנים, שלוש כעבור עתה, במערכה.
 הפרטים הוספת תוך הדברים, מאושרים

אז. שחסרו
 שאין ,הדפתקה

ר י ס ה ל
ישראל עיתוני שכל עוד ך*
בזחלה המאורעות את אז תיארו̂ 

ריו: * ץ אחיו מאחו מ  ואביו א
פיאר.
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 היא שמטרתה זדונית, סורית כהתקפה
 אז הציג בלבנון, הנוצרים את להשמיד
 שונה תמונה )6.5.81( הזה העולם
ובחירות״. ״דם הכותרת: לגמרי.

 כמדור אכנרי אורי אז כתב
״הנדון״:

עכשיו? קרה מה כן, אם
 הנוצרים העובדות: לגבי ספק אין
 כביש בסללם במערכה, שוב פתחו

הסורי. שבאיזור לזחלה
 משנה הדבר היה בכך הצליחו אילו

 המיני־מדינה את מרחיב האיזון, את
 הסורים) שחששו פותח(כפי הנוצרית,

 תוך אל לצה״ל נוסף שער־פלישה
 שהגיבו, כפי הגיבו הסורים סוריה.

להם. האופיינית בברוטאליות
 מנהיגי את ישראל דחפה האם

 אותם? עודדה שרק או הפאלאנגות
 מתוך ממשלת־בגין פעלה האם

 גם שקיבלה או אלקטורליים, שיקולים
 עודדה האם מארצות־הברית? רמז

 ההתלקחות את החדשה ממשלת־רגן
הסוביי על בניצחון־יוקרה לזכות כדי

טים?
 במהרה. נדע לא כך על התשובה את
 הנוצרים קרה: מה רק יודעים אנחנו
 ־ למיתקפה ועברו הגיבו הסורים פעלו,

 האמריקאים התערבה, ישראל נגדית,
 בטעות נתנו או נתנו, לא או — נתנו
 הביאו הסורים לישראל, ירוק אור

נ״מ. סוללות־טילים
בוו מצלצלים האזעקה פעמוני

 האדומים האורות ובמוסקבה, שינגטון
משה הפרופסור כמטורפים. מהבהבים

ה7ח1
 על־ידי גם מושפעים הגורמים כל

 המנהיגים. של האישיים האינטרסים
 כמה בשילטון. להישאר רוצה הליכוד
 את להפר גם רוצים הליכוד מאנשי

 כי ומקווים מצריים, עם חוזה־השלום
 המצרים את תכריח בלבנון התלקחות
 ביטול את שתצדיק בצורה להתערב

 בעיות יש הסורי למישטר החוזה.
 לחשוב יכול והוא וכלכליות, מדיניות

 לו. רצוייה מבוקרת התלקחות כי
 כי ויתכן בכל, הכל לוחמים בוושינגטון

כל־כך. שונה אינו במוסקבה המצב
 מתוך — מילחמה לפרוץ יכולה כך

 זה איש של האיוולת מתוך קוצר־ראות,
 קלת־דעת. הרפתקנות מתוך אחר, או

בהיסטוריה? יש כאלה דוגמות כמה
 החיילים, ישלמו המחיר את

 והאוכלוסיה ולקבר, לקרב שיישלחו
 האמיתי הקורבן תמיד שהיא האזרחית,

 דם הוא המטבע הרפתקה. כל של
ודמעות.

 בצורה כאן, לקבוע רוצה אני
חד־משמעית:

אינו חשוב ישראלי אינטרס שום •

 להפיק יכולה שישראל .יתכן
 מדינת־ של מקיומה כלשהי תועלת

 תלוייה שתהיה בלבנון, נוצרית חסות
 תלוייה שישראל כשם בישראל, כולה

בארצות־הברית.
 בהרבה עולה המחיר כי יתכן .אך

 לה שאין הרפתקה זוהי כי הסחורה. על
 ישראל את לגרוף והעלולה סוף,

 עם קשר כל להם שאין למילחמות
ישראליים.״ אינטרסים

 את להלהיבס
הציבור

 כן, לפני שבועות שלושה
 ניתח בשיאו, בזחלה המשבר היה כאשר

 הוויכוח את )15.4.81הזה( העולם
 גם המדינה. בצמרת אז שהתנהל הסודי
 כנבואה, כיום מצלצלים אלה דברים
מילחמת־הלבנון. של הלקחים לאור

 תחת הזה״, ״העולם כתב
״מילחמת־ערב־הבחי־ הכותרת

רות״:

 של הבחירות סיכויי מבסוט. ארנס•
 שותק העלוב המערך גואים. הליכוד

בפחדנות.
 ישראל כי מקווים האופטימיסטים

 אישור בלי לזוז יכולה אינה
 יכולים אינם הנוצרים וכי האמריקאים,

 בצד גם וכך ישראלי. אישור בלי לזוז
 בלי לזוז יכולים אינם הסורים השני:
סובייטי. אישור
 יכול הכלב אך עקרונית. — נכון זה

 והזנב בזנב, קצת לכשכש להחליט
בכלב. קצת לכשכש להחליט יכול

 בהתגרות, להגזים יכולים הנוצרים
 תוך אל תיגרף שישראל בתיקווה
 יכולה ישראל בעל־כורחה. הקלחת

 אחריה לגרור תיקווה מתור כר, לנהוג
 יכול הדבר אותו ארצות־הברית. את

והסובייטים. הסורים בין לקרות

 ועדת-החוץ־והביטחון ראש אז *
הכנסת. של

בלבנון. מעורב
 או .רצח־עם״ של סכנה שום •

 על בלבנון מרחפת אינה .חיסול״
 והמארונית בכלל הנוצרית האוכלוסיה

בפרט.
 מעשי־זוועה בלבנון היו אם •

 הצדדים, כל על־ירי בוצעו הם בודדים,
 השיגו המארוניות הפלנאגות ודווקא

זה. רצחני בספורט האליפות את
 אשר היתרונות בץ יחס שום אין •

 מהתערבות להפיק עשוייה ישראל
 ובין כלשהי, תפיסה פי על בלבנון,
 בעימות החל — בכך הכרוכות הסכנות

 באובדן וכלה ברית־המועצות עם
מצריים. עם השלום
 מחיר כל לשלם מותר כן אם אלא

בשילטון. הליכוד את להשאיר כדי
 במאי הזה העולם דברי כאן עד

1981.
 שורות, כמה נכתבו המאמר באותו

חיה: כנבואה כיום הנראות

 ושותפיו שרון אריק של הנימוקים
 בעדינות, שמוגדרים מי וביניהם —

 לטובת בכירים״,• כ״אנשי־ביטחון
השאר: בין הם, מילחמה־ערב־הבחירות

 הנוצרים על הסורית ההתקפה •
 כלפי הן מצויינת, אמתלה מספקת
 דעת־הקהל כלפי והן הישראלי הציבור

 עושה ישראל כי יאמינו הכל העולמית.
 על להגנה ויוצאת אלטרואיסטי, מעשה

מפני.רצח־עם״. הנוצרים
 בעולם עתה מבודדת סוריה •

 המילחמה את לבודד ניתן ולכן הערבי,
אחת. בגיזרה
 מצרים תחוש זאת בכל אם •

 טובה אמתלה זאת תהיה סוריה, לעזרת
 מסירת לפני לחוזה־השלום, קץ לשים

למצרים. סיני שארית

 איתן לרפאל הימה הכוונה *
- (,יאנוש״) ואביגדור אלוף ל,3נן

ד קי שךד״גט ט )14 בעמוד ל(המ
13


