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 המוקף אי, על חי הישראלי האזרח
 מתעניין הוא אין בעיות. של באוקיינוס

 בארצות לים, מעבר שמתרחש במה
אחרות.
 שמתרחש ומה אי. אינה ישראל אך

גורלה. על מחר ישפיע במרחקים,
במר אירע השבוע גרעיני. חורן?

 הישראלי האזרח חשוב. מאורע חקים
 מבטו בעיתונו. עילעל כאשר בו נתקל
 כעבור אותן ושכח הידיעות, על ריחף
רגע.

 של בליבה בז׳נבה, התרחש המאורע
 נציגיהן שם נפגשו המושלגת. אירופה

 ארצות־ האדירות: המעצמות שתי של
הגב הנושא: וברית״המועצות. הברית

 כדור־ פני על הגרעיני, החימוש לת
החיצון. ובחלל הארץ

 הקרח מפתיעה. התקדמות התוצאה:
 שתי בין היחסים את שכיסה העמוק,

שנב מאז שנים, ארבע מזה המעצמות
 הימני־קיצוני, רגן רונלד לראשונה חר

מפשיר. החל
היש האדם את לעניין צריך היה זה
בחינות: משתי ראלי

 פני על חי שהוא מפני ראשית,
 מילחמת־עולם תפרוץ אם כדור־הארץ.

 לדעת ישראל. על תפסח לא גרעינית,
 מילחמה הרציניים, המדענים מרבית

 חי כל השמדת את עימה תביא גרעינית
כדור־ של הצפונית המחצית פני על

 החדש לקו הנסיגה את הכתיבה לבנון שר הגיאוגואביה לא
בממשלת־האחדןת־הראומית המיפלגות של ההיערכות אלא

להישאו וגם לצאת
ך י כדי תוך מלבנון, לצאת ^

בה? הישארות
לע או העיגול, את לרבע איך

המרובע? את גל

תחתום!
 ואולי אליה, שייכת שישראל הארץ,
 הגרעיני האבק ענני כולו. בעולם
 יקפיא גרעיני״ ״חורף החיים. את יחסלו

 ההתפוצצות שאבק מאחר הצומח, את
 אל להגיע קרני־השמש בעד ימנע

ארץ. כוכב־הלכת
להר עשוי אמריקאי־סובייטי הסדר

זו. סכנה חיק
 אמריקאית־סוביי־ התקרבות שנית,

 הסיכסור על במישרין תשפיע טית
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ה העולם 2472 הז

 את השבוע העסיקו אלה שאלות
ממשלת־האחדות־הלאומית.

 הבעייה מיפלגת־העבודה, מבחינת
מלמ עצום לחץ קיים מסובכת: היתה

 זאת הבטיח המערך מלבנון. לצאת טה
ואו יוקרתו, כי מבינים הכל בבחירות.

תלו פרס שימעון של כהונתו עצם לי
 מיל״ בער הצביע המערך אך בכך. יות

 רוצה אינו גם המערך חמת־הלבנון.
 שהיא ממשלת־האחרות, את לפוצץ

ביותר. לו נוחה

 סבוכה הבעייה הליכוד, מבחינת
 בלי מלבנון, מבוהלת יציאה יותר. עוד

 ורשמית סופית תאשר כלשהו, הישג
 ב־ שהוקרבו והמשאבים החיים שכל

לריק. בוזבזו זו מילחמה
 הפרק על השבוע עמדה לא לכן

 מה לא: גם לישראל? טוב מה השאלה:
לח טוב מה פחות: ועוד לצה״ל? טוב
צה׳׳ל? יילי

 לקבל איך השאלה: עמדה הפרק על
 ממשלת־ את תפוצץ שלא החלטה

 איך השאלה: וגם הלאומית? האחדות
 לאינטרסים שתתאים החלטה לקבל

 ו/ מיפלגת־העבודה של המיפלגתיים
הליכוד? או

חרו קציני־צה״ל נראו בטלוויזיה
 ישיבת־הממש־ אל נושאים כשהם צים,
 הן דרום־לבנון. של מפות ומתוכה לה
לגמרי. מיותרות היו

 מפות דרושות היו שם כי
 של המיסלגתית המסה אחרות:

 בתוך הסיעות מפת הממשלה,
 מפת השונות, המיפלגות
הפו הקנוניות של ההיערכות

 חברי־הממ־ בישראל. ליטיות
בעל־פה. אלה מפות ידעו שלה

 הוא הטיחו •
נוומד■

 מע־ אסטראטגי בידע צורך ין̂ 
 צבאית מבחינה כי להבין כדי מיק
 מן ליציאה אחת דרך רק יש וכלכלית

 מהירה מיידית, יציאה הלבנוני: הבוץ
הבינלאומי. הגבול אל וחד־פעמית

 מכך הצפויות השליליות התוצאות
 שטח מתוך הגבול על להגן הצורך —

 לעומת וכאפס כאין הן — ישראל
 היערכות כל של השליליות התוצאות

אחרת.
 קץ תשים לא חדש קו אל נסיגה

 לא היא אותה. תגביר אלא למילחמה,
תג אלא הזועמים, השיעים את תפייס

 שייצור דבר לישראל, שינאתם את ביר
 לא היא הצפון. לגבול חדשה סכנה

 ענקית הוצאה תחייב אלא כסף, תחסוך
 קו לאורך והפעם לביצורים, נוספת
 קו־ כמו טאקטית מבחינה נוח שאינו
האוולי. של המים

 לבסוף הממשלה החליטה כאשר
 לא שבועות, חמישה תוך זה לקו לסגת
 שיקולי- נוספת. לנסיגה מועד נקבע

הס הממשלה זאת. מנעו הקואליציה
 היא שהכוונה סתמית בהכרזה תפקה
 לאומי. הבין לגבול אי־פעם לחזור
שצ־ סבירה אפשרות יש כך

רבין שר־הביטחון
זמן! כמה

 במשך החדש בקו יישאר ה״ל
ושנים. חודשים

 מדוע משכנע הסבר שום ניתן לא
 נסיגה על עדיפה זו חלקית נסיגה

הקו השיקול מילבד — מיד כללית
אליציוני.

 הפוליטית במציאות אך טירוף. זהו
נורמלי. הוא הטירוף ,1984 ישראל של

ד שהממשלה בשעה ממש
 ה- בין ״פשרה״ השגת על נה

 שני שנהרגו נמסר מיפלגות
צה״ל. חיילי

 שרון לאריאל היתה זאת למרות
 שהממשלה לדרוש התהומית החוצפה

 ייאות שהוא עד החלטתה את תעכב
 מיל־ את ניהל שם מאמריקה, לחזור
 (ראה טייס בשבועון הפרטית חמתו
).8 עמוד

ושאתילא? צנוה •
 עליה ניתנה שלא אחרת אלה

מת מה היא משכנעת תשובה
ייע שלא כדי לעשות הממשלה כוונת

חדש. טבח המפונה בשטח רך
 של גדולים מחנות יש זה בשטח

 עין־ ובראשם פלסטיניים, פליטים
 מחנות יכלו בעבר ומיה־מיה. חילווה

המי באמצעות עצמם על להגן אלה
מסונ שהיו שלהם, המקומיות ליציות

את פירק צה״ל לאש״ף. כמובן, פות,

 עכשיו חבריהן. את עצר או גירש נשקן,
חסרי־מגן. הם

יא מעשי-טבח, ייערכו אם
ל ישראל. את שוב העולם שים

 חסודות במישאלות די לא כן
 צה״ל על — שחיטה למניעת

 על־ידי אם באמצעים, לנקוט
 במחנות, מקומיים כוחות-מגן

 סידורים הבטחת על-ידי אם
 מועד בעוד המחנות לתפיסת

יוניפי״ל. של כוחות בידי

ווו? קוה מה
מדוע היתה: מעניינת אלה

 למען הרוב עם לוי דויד הצביע
 ארנס, ומשה שמיר יצחק נגד הנסיגה,

שרון? אריאל של הידועה עמדתו ונגד
המש את הפתיעה לוי רויד עמדת

 התיסמונת את מחדש ועוררה קיפים,
ה תחילת עם ,1982 לקיץ האופיינית

ללבנון. פלישה
 מסתייגת־יחסית גישה אז גילה לוי

 שר־הביטחון, של מסויימים ממהלכים
 של שם לעצמו קנה הוא שרון. אריאל
 ככל להשתחרר ניסה שממנו ״יונה״,
.11ה־ לכנסת הבחירות שקרבו
 קיצוני. נץ של שם שוב לו יצא מאז

 הכבושים השטחים בעניין הצהרותיו
לוי ספק. לכל מקום משאירות אינן
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