
סיוורהביטחון! היא הנסיגהבמדינה
 ימים 1000 מלאו שבוע ^

 שהיתה למילחמת־הלבנון, 1 1
 48 תוך להסתיים אמורה
שעות.

היש הקורבן מת השבוע
זו. מילחמה של 573ה־ ראלי

 אריאל כי נודע השבוע
 מוכן המילחמה, אדריכל שרון,
 בארצות־הברית עליה לנאום

 דולארים אלפי 10 תמורת
לנאום.

ר התבדו המטווח #נ
 מספרים אלה מיספרים לושה *יזץ
כולו. הסיפור את **

 הארוכה המילחמה מילחמת־הלבנון,
 — נמשכת ישראל, בתולדות ביותר
מה. לשם יודע אינו ואיש

 של המטרות שלוש כל
 לחלוטין, התבדו המילחמה

וחד־משמעית. נוקבת בצורה
 את לשבור נועדה זו מילחמה

 האמיתית הכוונה המחבלים״. ״תשתית
 היה שלא הצבאית, לתשתית היתה לא
 ממש של פגיעה לפגוע כדי בה

 המדינית, לתשתית אלא בישראל,
 הממשלה מריניות על שאיימה
הכבושים. בשטחים

 ישכנע שמא חששה הממשלה
 דעת־ את ארצות־הברית, את אש״ף
 כולו העולם ואת הישראלית הקהל
 כך וכי — מריני להסדר מוכן שהוא
 ישראל על בלתי־נסבל לחץ ייווצר

 ורצועת־ המערבית הגדה את להחזיר
 של במיסגרת הפלסטיני, לעם עזה

סיני חצי־האי להחזרת בדומה שלום,

 מיליון עולה הכיבוש כבד. במחיר
 כמה נערכים יום מדי ליום. דולאר

 הקורבנות מיספר בצה״ל. פיגועים
 בעבר שהיו עדות בהתמדה. .עולה

 אויביה, הפכו לישראל ידידותיות
 מהווה היא ליום. מיום גוברת זו ואיבה
לישראל. נוספת סכנה עתה

 מט• עמדה 1001דד ביום
 לפני בלבנון שלת-ישראל

שבורה. שוקת

■שואל אונ״ת־הקוב#
 מה בלבנון? צה״ל נשאר דוע **
/ באמת? שם אותו מחזיק *

הבושה. אחת: במילה
 מתביישת ממשלת־ישראל

 נסיגה כי כוחותיה, את להוציא
 לעיני גלוייה, הודאה תהווה זו

 של הטוטאלי בכישלון כל,
זו. אומללה הרפתקה

 הם התביישו. האמריקאים גם
 לביירות, המארינס את הכניסו

 ובלתי־ מטופשת החלטה בעיקבות
 הוצאתם תהווה שמא וחששו שקולה,

 רונלד הנשיא בכישלון. הודאה משם
התבייש. רגן

 אינה ארצות-הברית אבל
 פועלים באמריקה ישראל.

דמוקרטייים. תהליכים
 רוב כמו האמריקאים, רוב

 להישארות התנגדו הישראלים,
 כלים אין הישראלי לרוב אך בלבנון.

 בארצות־הברית רצונו. את להגשים
 דעת־הקהל שונה. המצב הדמוקרטית

 הצריכים חברי־הקונגרס, על השפיעה
הפעילו חברי־הקונגרס מחדש. להיבחר

□ו מילחמח □ היגים □

העם
 הראזמית המועצה
הדעת להסחת

 המשק בלבנון, נפל 573 ,מס
— להידרדר ממשיך

בידור יש אבל
 אי־שם כי להאמין היה אפשר
 סודי: ממשלתי מוסד קיים בירושלים
הדעת. להסחת הלאומית המועצה

 של 573ה־ הישראלי הקורבן
 זכה הדבר ונקבר. מת -מילחמת־הלבנון—

 במהדורת־החדשות חולף באיזכור
 (ראה בעיתונים שורות ובכמה

מיסגרת).
במידרון, להידרדר המשיר המשק

 התחיל זה גם אך השואה, לעבר
לשעמם.
 במדינת־ישראל החיים אבל
 על הדעת את לתת צורך אין תוססים.

 יום מדי כי — המשק ועל המילחמה
 מסעירים, דברים במדינה מתרחשים

 קרבות־הלודרים על אף העולים
 הסיחו שבהם הרומאי, בקירקס

 בבירת הפרולטריון דעת את הקיסרים—
האימפריה.
 בראשון־לציון הגוויות. מחול

 בחטיפת־גופה, חשודים שני נאסרו
 ימי־הביניים. את שהזכירה פרשה
 הוחזרה אנגלוביץ תרזה של גופתה
 שפעלו השוטרים, בחסות לקבר

 צו לפועל שהוציאו אף בלילה, כגנבים
היום. לאור בית־מישפט של

כשומרי־ כיתת־חיילים הצבת מלבד
 להבטיח דרך כל אין הקבר, על קבע

 והפעם שוב, תיעלם לא שהגופה
 ויכוח נערך לפרשה מסביב לצמיתות.

 בגלוי קראו המקומיים הרבנים נזעם,
 כבוד־האדם, ולחילול החוק, להפרת

חוגגת. והתיקשורת
 הדתיים, ערכו בפתח־תיקווה

 של האשכנזי הראשי הרב בהנהגת
 נעצר כאשר בבית־קפה. פוגרום העיר,
 של אחיו חדשה: חגיגה נערכה הרב,
 אץ מישרד־הדתות, מנכ״ל הרב,

 האח את לשחרר כדי למישטרה
 עומד מישרד־הדתות בראש החשוד.

 מישרר־ בראש גם העומד בורג, יוסף
 השר אותו למישטרה. האחראי הפנים,
 את למנוע גם מוסמכים המישרד ואותו

 פיו שעל העירוני, חוק־העזר אישור
 בית־הקולנוע בפתח־תיקווה נפתחו

ובית־הקפה.
 שלמה אחר, כרוני רודף־פירסום

 לזירת פרץ לשעבר, הרב־הראשי גורן,
 הטלוויזיה מירקע מעל ותבע החגיגה
 לרבנים חוקית חסינות להעניק

 מתוך — תפקידם במילוי עירוניים
 ועריכת לבית־קפה שפריצה ההנחה

 רב של מתפקידו אכן הם בו פוגרום —
עיר. של ראשי

 נפגש החגיגה את להשלים כרי
 לכס הניצחי המועמד פרס, שימעון

 הבוס עם להלן) (ראה ראש־הממשלה י
 שפירא, אברהם ח״ב המדינה, של

״לפשר״ כדי אגודת״ישראל, של הגביר
 של יוזמתה את לחסל כדי כלומר, —

 הציבור נבחרת פתח־תיקווה, עיריית
 גם חופש־האזרח להנהגת המקומי,

של ליבו את לקנות קיווה פרס בשבת.
את להפיל הבא נסיונו לקראת הגביר__

לשילטון. ולהגיע הממשלה
 אחרת פרשה חג. יוכ-יום

 גילוי היתה הציבור את שהעסיקה
 — למיניהן הלאומניות המחתרות

 (ראה בליפתא ה״תימהוניים״ מחתרת
 ומחתרת )15־14 ועמודים הנדון
 פורסמו יום מדי באוטובוס. היורים
 ססגוני אחד כשכל חרשים, גילויים
 של מעורבותם מקודמו. ומטורף
 לצד בתשובה, שחזרו מועדים פושעים

 מארצות־ עתה זה שהגיעו מטורפים
 על־ידי שנודבו כספים בעזרת הברית,
 באמריקה, נוצריים מטורפים אירגוני

העלו מעשי־פשע בישראל המממנים
 אלה כל — מילחמת־עולם להצית לים

 של בידיוני מספר נלקחו כאילו נראו
עתיר־דמיון. סופר

)8 בעמוד (המשך

 היא הישראלי־מצרי. השלום במיסגרת
 תשים בלבנון אש״ף ששבירת סברה

האירגון. של המדינית ליכולתו קץ
 גורש אש״ף אמנם, ההיפר. קרה
 פוזרו הצבאיים וכוחותיו מלבנון,
 הכוחות רק נותרו בלבנון בעולם.

 אך לסוריה. הכפופים הפלסטיניים
 נפגעה. לא אש״ף המדינית׳של היכולת
 בעמאן, ערפאת יאסר שהה השבוע
 חוסיין המלך עם במשא־מתן המשיך
 נשיא העממית. סין נשיא עם ונפגש

 שוב תבע מוברב, חוסני מצריים,
 עם משא־ומתן לנהל מארצות־הברית

 המהלכים כל של הרישמי היעד אש״ף.
 בגרה פלסטינית מדינה הקמת האלה:

ירדן. עם קשר תוך וברצועה,
 המי- של השניה המטרה

 סוריה את לגרש היתה לחמה
הגמור. ההיפך קרה מלבנון.

 ההגמוניה היתה לא מעולם
 מוצקה כה בלבנון הסורית
השבוע. כמו ובולטת

 המילחמה של השלישית המטרה
 של בילעדי שילטון בה להקים היתה
 ולהחתים המארוניות, הפלאנגות ראשי
 אשר רישמי, חוזה־שלום על אותם
 של למדינת־חסות לבנון את יהפוך

ישראל.
 העדות ראשי התכנסו השבוע
 לשיחות־פיוס. לוזאן, בעיר הלבנוניות

 אמין המארוני, הנשיא של שילטונו
 ומשועבד בלימה, על תלוי אל־ג׳מייל,

 הישראלי־ החוזה לסוריה. כל־כולו
 בוטל חוזה־שלום, היה שלא לבנוני,

 של דרישת־המכסימום רישמית.
 לבנון את לחלק עתה היא המארונים

 להחזיק יוכלו שהם כך לקאנטונים,
 מצפון אחד, בקאנטון לפחות מעמד

 תובעים מתנגדיהם ואילו לביירות.
 רפורמה, המאוחדת בלבנון לחולל

השילטון. מרבית את להם שתעניק
 המטרה רק נותרה המטרות, מכל
 למילחמה: הסוואה ששימשה הקטנה,
 למענה, הגליל״. ״שלום הבטחת
בדרום־לבנון, צה״ל נשאר כביכול,

 רוצה הוא שגם הנשיא, על לחץ
 את בלע הנשיא מחדש. להיבחר

 להוציא הורה הבושה ולמרות הצפרדע,
 ולהעלותם מלבנון המארינס את

החוף. מול שעגנה לאוניית־הקרב
הדמו התהליכים היו אילו
 כראוי, במדינה פועלים קרטיים

 בישראל: הדבר אותו קורה היה
 את בולעת היתה הממשלה
 הבושה ולמרות הצפרדע,

 מלבנון צה״ל את מוציאה היתה
 לאונית-הקרב אותו ומעלה
ישראל. ששמה

הגמישות הבזוקות#
 זו, קשה מהחלטה להימנע די ^
 במישחקים הממשלה עתה עוסקת ^

 מסביב יחסי־ציבור ובתרגילי פנימיים
״סידורי־ביטחון". למילים
 אי־ נאמר, כך סידורי־ביטחון, בלי
 שיתן מי אין אולם לסגת. אפשר

 אין כאלה. סידורי־ביטחון לישראל
 לערוב המוכן או $1המסו כוח בלבנון
 על לכן ישראל. של הצפוני לגבולה
שם. להישאר ישראל
 דעת־ את לפייס כדי היותר, לכל
 קילומטרים כמה לסגת אפשר הקהל,
הזהראני. גדת אל האוולי מגדת דרומה,
 מגוייסים האוזן, את לסבר כדי

 טווח־ על שוב ומדברים ״מומחים״
הבאזוקות.

 הן מסתבר, כך הבאזוקות,
 קני־הבאזוקות מאוד. גמישות

 להאריך אפשר למסטיק: דומות
 הצורך לסי אותן, ולקצר

התעמולתי.
 45 של טווח על דובר פעם

 עד ההתקדמות את שחייב קילומטרים,
 כי לפתע גילו עכשיו לצידון. מצפון
 להסתפק ואפשר יותר, קצר הטווח

קילומטרים. 25 או 35ב־
 בעזרת הישראלית, דעת־הקהל

וה״מאפיה המשוחדת העיתונות

 לבלוע מסוגלת בטלוויזיה, הימנית״
האלה. סיפורי־הבדים את גם הכל, את

 היא הנסיגה#
סידוו־הביטחון

אין כי היא הפשוטה אמת ^
 ״סידורי על הפיטפוטים לכל שחר \ 1

ביטחון״.
 המסוגל אחד סידור־ביטחון רק יש

 צה״ל: חיילי לש חייהם על לשמור
הבינלאומי. הגבול אל הנסיגה

 בשום תלוייה אינה מלבנון הנסיגה
סידור־ביטחון.

סידור-הביטחון. היא הנסיגה
 על לשמור ביותר הטובה הדרך

 היא וחייליה ישראל אזרחי של חייהם
 ולהגן לבנון, מאדמת כליל להסתלק

גבולותיה. מתוך המדינה על
 לכך. האמצעים כל לצה״ל

 שנים במשך זאת עשה הוא
 השנים מן באחת ואך — רבות
 מיססר הגיע לא האלה

 מן לחמישית אף הקורבנות
 עתה הנופלים הקורבנות

בלבנון.
הגבול, לביטחון היחידה הערובה

 האוכלוסיה של הטוב רצונה היא
 היא, הזאת האוכלוסיה לגבול. שמעבר
 שלם דור במשך שיעית. הגדול, ברובה

 לישראל. איבה אלה שיעים נטרו לא
 הבינו הם ישראל, ידידי היו לא אם

 לטובתם השקט, על לשמור שכדאי
 הישראלי הכיבוש שקיים מאז רק הם.
 זו ואיבה אויבים, הפכו הם אדמתם על

כיבוש. של נוסף יום בכל גדלה
 יעיל, באירגון מאורגנים השיעים

 עומד שבראשו אל־אמל(״התיקווה״),
 ברי. נביה ורציני, שקול מדינאי

 האיית־אללה סוכני של השפעתם
עדיין. מועטה שונא־ישראל, חומייני,
 מלבנון צה״ל יסתלק אם

 את למסור, יכול הוא עכשיו,
לאיר־ בשטח המעשי השילטון

 אילמת הבנה תוך — זה גון
 שילטון באיזור יקיים שהוא

 עוינים מכוחות וימנע אחראי,
 הסכם כי להניח סביר בו. לפעול

ויקויים. יושג אכן כזה
 היא היחידה האלטרנטיבה

 מול בדרום־לבנון, ניצחית הישארות
 האוכלוסיה של הגוברת האיבה

 עימו מביא הכיבוש המקומית.
 לאמצעי־ גורמים והפיגועים פיגועים,

של המוניים מאסרים תגמול:
 שהם כוהני־דת עצירת האוכלוסיה,

 חיוני נשק־מגן החרמת מנהיגי־הציבור,
 פרדסים. עקירת בתים, פיצוץ לעדה,

 מיספר את יגביר כזה מעשה כל
חלילה. וחוזר והפוגעים, הפיגועים
 כוחות־ את גם יעורר ממושך כיבוש

 שזה כפי בישראל, הרדומים הטירוף
 הדרישה תישמע המערבית. בגדה קרה

התנח יוקמו ביטחוניות, להיאחזויות
 שתסתמך תנועת־סיפוח תקום לויות,

התנ״ך. מן כשרים פסוקים על
 ישראל תהפוך דבר של בסופו

 כפי הצפונית״, ״הגדה של שבוייה
המערבית. הגדה של שבוייה שהפכה

 המילחמה של 1001ה־ ביום
 זה. תהליך לעצור ניתן עוד

 מאוחר יהיה זה 2002ה- ביום
מדי.

הנושרים אובעת#
 אדריכלי ארבעת של צבם ^

 בתולדות ביותר הגדולה ^/התבוסה
כר: 1001 ה־ ביום היה ישראל

 את ניתק בביתו, הסתגר בגין מנחם
אישית. מסקנה והסיק העולם מן עצמו

 עתים סקנדלים עושה שרון אריאל
בדולארים. התבוסה את ומוכר לבקרים,
לכי האחראי האיש איתן, רפאל

 מסייר המיבצע, של הצבאי שלון
 ומתנהג סוף בלי מדבר הארץ, ברחבי
בהיסטוריה. הגדולים המצביאים כאחד

 ממשלת־ כראש מכהן שמיר יצחק
ישראל.
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