
לעיני נופף שוון כשאריאל התלהבות, של בשיכרון התחיל, זה כר
חלף השיכרון יוצאים. הם עכשיו לדרך שיצאו לחיילים המצלמות

השבוע במיסדר, צד״ל חיילי
בגלוי בורחים המיליציות ראשי

 ה־ תתבצע מעטים ימים עוד ן*
בלבנון. צידון מאיזור נסיגה

 צה״ל של הראשונה הנסיגה זו אין
 מביירות הנסיגה לה קדמה בלבנון.

השוף. מאיזור ואחר־כך המערבית,
 הראשונה הנסיגה זוהי אך

 לחץ תחת בגלוי המתבצעת
 של חריפה הרגשה ותוך צבאי,

כישלון.
 רבין, יצחק שר־הביטחון, זאת ביטא

 יהודיים פעילים לפני בנאום בעצמו.
 מלא בפה השבוע הודה בארצות־הברית

בתבוסה. מסתיימת שמילחמת־הלבנון
 מ־ כתוצאה כי אמר, ספק, איו

 העליונה, על סוריה של ידה זו מילחמה
 ממשלת־לבנון על עתה חולשת והיא
 אמר מזה, חוץ. אי־פעם. מאשר יותר
 השיעים את המילחמה הפכה רבין,
נגד שיעי טרור קיים ועכשיו לכוח,

 המטרות את הזה העולם פירסם חמה
 היה לא לפרוץ. שעמדה המילחמה של
 להעולם נמסרו הדברים ניחוש: זה

 שהיתה בכירה, אישיות על־ידי הזה
 המילחמה. בתיכנון מאוד מעורבת
 מעילה־באמון, בגדר היה לא הפירסום

 . היתה עצמה אישיות אותה להיפר: אלא
 מתוך הדברים, בפירסום מעוניינת

 הציבור לתמיכת יביא שזה תיקווה
במילחמה.

היעדים: היו ואלה
 ״י-־ המחב־ ״תשתית הריסת •
בלבנון. לים״

הצבאית, לתשתית גם היתה הכוונה
 , העיקרית הכוונה כי ספק היה לא אך

 המדינית. לתשתית דווקא, היתה,
 אש״ף כי ההרגשה בירושלים שררה

 הנהגה תחת מדיני, כגורם מתחזק
1 נכונותה על להודיע העומדת מתונה,

 בלבנון״ החדשה היערכות ך*
/  בכיר קצין השבוע )(התלוצץ 1/

 ממוסקבה נפוליון נסיגת ״גם לשעבר:
 מבוצעת אינה חדשה!״) היערכות היתה

 או מדיני חיובי, יעד שום להשיג כדי
 מן מסקנה פשוט מהווה היא צבאי.

 במילחמה, הפסידה שישראל העובדה
 על נוסף קורבנות, 611 הקריבה שבה
האחרים. הקורבנות אלפי

 את שרוששה המילחמה,
כלכלית, מבחינה גם ישראל

השבוע שרון, נגד בהפגנה שכולה מישפחה
עכשיו גם מנודים נשארו הצודקים

 שהיה מכפי יותר חמור שהוא ישראל,
 שיעי טרור אי־פעם. הפלסטיני הטרור

 לגבול, מעבר אל ישראל את ילווה זה
 לא אמר, כד הגליל, אחריה. וירדוף

 ותל־ ירושלים מאשר בטוח יותר יהיה
 פעם מדי מבוצעים בהן שגם אביב,

חבלניים. פיגועים
חבר גם התבטא הזמן באותו כמעט

 הוא וייצמן. עזר הממשלה, של אחר
 יאסר עם להיפגש מוכן שהוא הכריז

 הוא (״אם מסויימים בתנאים ערפאת
 ממשלת־ה־ והוסיף: בישראל״) יכיר

 בלתי־ישיר הסכם בשעתו עשתה ליכוד
 מכר וכתוצאה להפסקת־אש, אש״ף עם
 הגליל על אחת פצצה אף נפלה לא

למילחמה. עד שלמה, שנה במשף
 עובדות־ שתי השרים שני קבעו כר
יסור:
 לא המילחמה וייצמן: 9

 על לשמור כדי נחוצה היתה
שלום־הגליל.

הב לא המילחמה רבין: •
והס שלום־הגליל, את טיחה

מוחלט. בכישלון תיימה

■עדיהמירחתה: •
השמית

 כשהיא ישראל את משאירה
 שהיתה מכפי יותר גרוע במצב

שנפתחה. לפני
 מן לשניים רק בנאומו התייחס רבץ
 היו אר מילחמת־הלבנון. של היעדים

 וגם — נוספים יעדים כמובן, לה,
ההיפר. הושג לגביהן

המיל־ פרוץ לפני חודשים שמונה


