
 ועדת־ רמינו׳ הווישה וישמית הועלתה השבוע
- שזהו יודעים יודעי־דבו רק לבנון: בענייני חקירה

ק ש ו׳ הנ סו ה

 ראש־ במישרד יש הנראה כל ^
ונמר צעירים עוזרים הממשלה ^
 על־ידי כבולים חשים שאינם צים,

 ה־ שם אם הקבועות. שעות־העבודה
 ברא־ הרוטאציה ״מניעת הוא מישחק

 ליצחק פרס שימעון בין שות־הממשלה
 כרי נוספות שעות עובדים הם שמיר,״
 צרה, כל על חדשים, תסריטים להכין

תבוא. שלא כדי
גם הוא שלהם החדש הלהיט

 אלפי זאת בכל יש לחשוב, למקובל
האלה. במיגזרים מערכניקים

 הובע האחרונים בשבועות
 וגם במיפלגת־העבודה, החשש
 שאנשי■ וייצמן, עזר בחוגי
ההב נשק את מאמצים שמיר
לגה.

הרוויזיו למסורת מנוגד אולי ״זה
 הרבה למדו החרותניקים אבל ניסטית,

האחת־ בשנים השילטון מנעמי על

לילי) אשתו שרון(עם שר
פרובוקציה באמצעות רק

 ההצלחה סיכויי ובעל היעיל
 לו, קוראים ביותר. הגדולים

 ועדת־החקירה יתרה, בפשטות
שרון. אריאל בפרשת
הצדדים: משני השח־מט שחקני

 מוטה שחל, משה השרים ועוזריו, פרס
בר עוזי מיפלגת־העבודה ומזכ״ל גור
 רוני שמיר, יצחק המעוך; מצד עם

הליכוד. מצד מרידור ודן מילוא
בהר כמובן, עוסקים, שמיר אנשי

 חילופי־ לאפשר כדי הרוחות, געת
 אנשי־ של מישחקם חלקים. שילטון
 יותר. הרבה ומורכב מתוחכם המערך
 הרצוי ובעיתוי בתיזמון אבל — פירוק
לוועידת הבחירות אחרי דהיינו: להם, זעזוע ההסתדרות. 1

ממש של ^
 ער״כה שהוכנו התסריטים ל ך*

 הירקון וברחוב פרס במישרדי
 הציבור לידיעת לראשונה הובאו ,110

 את כה, עד כללו, הם הזה. בהעולם
 בשרון התגרות הבאים: ההיבטים
 כמו לפרובוקציות, רגישים ובאנשים

 יוזמות־שלום עידוד מגן: דויד ח״כ
 בהצהרות־ זהירה והיענות אמריקאיות,

 הנוגע בכל ובגמישות ״יוניות״ כוונות
 מר ״נוסח בשיחות הפלסטיני לייצוג
 בשלב ההתנחלויות הפסקת בארכ״;
 בשילוב לאמריקאים, כמחווה מסויים

 בשכונות־ המערך מאנשי מוזמן לחץ
 בניגוד ובעיירות־הפיתוח. המצוקה

״ 8 —י

 מראשי אחד הזה להעולם אמר נות,״
 שהוא מילוא, ״רוני מיפלגת־העבורה,

 על שומר מטיבעו, חמום־מוח דווקא
 בשרון. בעיקר ונלחם עצום, איפוק

 דרמאתית הצלחה לו היתה לאחרונה
 את לשכנע השכיל הוא בחרות. ממש
 מיכה ח״כ את ובמיוחד לוי, דויד אנשי

 בביצוע אינטרס יש להם שגם רייסר,
 עצמו, ללוי הסביר מילוא הרוטציה.
 את לרשת סיכויים כל לו אין שלמעשה

 לשר־הבי־ כדאי לכן זה. בשלב שמיר
 להחליף לשמיר לאפשר נוי־והשיכון

 גם המיפלגה כמועמד להיבחר פרס, את
 לו יבטיח ששמיר בתנאי ,12ה־ לכנסת
 יתמכו ואנשיו מילוא .2 מם׳ להיות
 ארנס ומשה כיורש, בלוי בעתיד
 היחיד הסיכוי זה השני. במקום יסתפק
אנשיו.״ ואת שרון את לבלום

 במיפלגת־העבודה מקורות לדברי
 בכל רב טקט מרידור דן גם מגלה

 משבר למנוע הכל ועושה צעדיו,
 אומנם הן הפוליטיות עמדותיו מיידי.
 הפנים־ במישור אבל מאוד, ניציות

ומנו ותיק כעסקן נוהג הוא מיפלגתי
 לאנשי להעניק כוונה כל לו אין סה.

הקואליציה. לפירוק קל תירוץ המערך
 פרובוקציה ליצור צורך יהיה
ציבו היבטים בעלת אדירה,

דרמאתיים ותיקשורתיים ריים
הפרלמנטרי רק'במישור לא —
 של לזעזוע להביא כדי —

 של כיסאו את ולהציל ממש,
פרם.

 עד שתוכננו הצעדים שכל יתכן
 ו־ תבונתם נוכח יספיקו, לא כה

 התוכנית ואנשיו. שמיר של איפוקם
נוע במיפלגת־העבורה כיום הנרקמת

 של מידיהם הכדור את להוציא דה
 של למיגרש ולהעבירו שמיר, אנשי
 בקיום אינטרס שום אין לו שגם שרון,

ההסכם.
 כמה התוכנית: פרטי ואלה

יתבט מיפלגת-העבודה אנשי
 ועדת-חקירה, בזכות בקרוב או

 שרון התנהגות את שתבדוק
לבנון. בפרשת
 יתמכו שהם רמזו כבר וגור ברעם

 קשר מקיימים ואנשיהם כזאת, בוועדה
 הורים שונים, אירגוני־מחאה אם קבוע

 ואחרים, שתיקה נגד אמהות שכולים,
 בפעולה ציבורית תמיכה לגייס כדי
שרון. נגד

 לתביעה יצטרפו השני בשלב
 שאינם מי גם חברי־כנסת. עשרות

 חלקך ברצון יקחו למזימה״ ״שותפים
 אבא כמו אישים שרון. נגד פעולה בכל
 נאווה נמיר, אורה הראל, אהרון אבן,
 גם אבל חריש, מיכה רמון, חיים ארד,

 יפעלו ריניץ, שימחה כמו מקורבי־פרס
 ומפ״ם, שר״ץ ספק אין שרון. נגד בגלוי

יתמ העיקבי, מחנה־השלום נציגי ואף
 עכשיו שלום שרון. נגד בפעולה כו

קבו פעילים עשרות זה לצורך יגייס
 עצומות המוניות, עצרות יקיים עים,
ואפי שביתות־שבת התיקשורת, בכלי

שביתות־רעב. לו
 פופולארי יהיה שרון נגד המסע

 ולא־ ,מוגדרים ציבורים בקרב מאוד
 נגד במחאות שיש הטענות, קטנים.

 שאינם אנשים מפי צביעות משום שרון
 בלבנון, רבין יצחק זוועות נגד פועלים

 מוכיח, הנסיון אבל צודקות, אולי יהיו
 התדמית ערלות. אוזניים על יפלו שהן

 כולה, הקיבוצית התנועה של העצמית
 למערכה אותם תגייס אנשי־רבין, כולל

שרון. נגד
 שייווצר הציבורי הקיטוב

 שרון, על להגן הליכוד את יאלץ
 השתלטותו את למנוע כדי ולוא

מבפנים. תנועת־החרות על
 תמיכה פרס גם יביע האחרון בשלב

 את ויצדיק ממלכתית, בוועדת־חקירה
 שלו, הרפ״יסטית בהיסטוריה עמדתו

 בוועדות תמיכה על בחלקה המבוססת
כאלה.•
ועדת־החקי־ שנשק ספק אין

 מילחמת-הלבנון לבדיקת רה
בפ בה שרון של וחלקו בכלל,

 במחסן ביותר היעיל הוא רט,
 מיפלגת-העבו- ראשי המערך.

 מה בו, להשתמש יהססו לא דה
 שדולה לרשותם שעומדת גם

בחקי הרוצה גדולה, ציבורית
 כנים מטעמים שרון נגד רה

■ ברעם חיים בהחלט.

 1965ב־ פרש ברנוריון דויד *
 מפני רפ״י את והקים ממפא״י

 -ועדת־ להקפות דרישתו שנדחתה
 השאלה לבדיקת מישבטית״ חקירה

 העסק- לביצוע ההוראה את נתן מי
נ.954ב־ במצריים הביש

אדום בסוודר צעירה
)7• מעמוד (המשך

עיאו הגדול, חיתי  אשר בכל ̂.
 סוריה-רבתי בשטח התרחש

 ימינו ועד העולם בריאת מאז
 היהודית הדת גם זה ובכלל —

 מן חלק — הנוצרית והדת
 והר־ הגדולה הסורית היצירה

צופה.
 במיוחד קסם זה שרעיון פלא אין

 במישטר שמאסו לבנונים, לאותם
אורתו נוצרי היה עצמו סעדה העדות.
 רכשה שלו והאידיאולוגיה דוכסי,
 שגרו נוצרים של ליבם את בייחוד

 השינאה מן שסבלו מעורבות, בשכונות
סע של האידיאלוגיה העדתית־דתית.

 אנטי־דתית, מובהקת, חילונית — רת
 בעיני חן מצאה — א&י־עדתית

 הנוצרים־האורתו־ מקרב רבים צעירים
 השיעים הסונים, המארונים, דנכסים,

 ברחבי לבנוניים מהגרים וגם והדרוזים,
 כל בני את שאיחדה מפני העוי^,
 גג תחת איחודם את ואיפשרה הערות

אחד. אידיאולוגי
 במקומות המיפלגה התבצרה כך
רבים מעוזים לה יש בלבנון. רבים

 לסל שייכים האחרונים דים
 ובגז! באש״ך הקשור הרוב,
 הר המיעוט, בפלג או בלט,
בדמשק. במישרין שור

נגרים 9
....... ■!להחאנדות

 למאב הזאת המיפלגה ניסת ן*
 ע קאדרים והכנת בישלאל,

 מב; הצעירים, חבריה מבין מתאבדים
רעות. רות

 ז מאבק אם ברור לא
 תיסז שישראל אחרי יסתיים

 נרא כיום הגבול. מאחורי אל
 ממשל עם וגמור מנוי כאילו

 הב את לעשות פרס-רבין
 יימש שהמאבק להבטיח כדי
1 מכן. לאחר גם

 הכבוש ״רצועת־ביטחון״, השארת
 המכונ הישראלי, חיל־השכירים בידי

 לב גלויה פרובוקציה היא צד״ל,
^ העדה בשביל שוכני־הדרום. שי  ה

ברו קיומית. סכנה מהווה צד״ל כעדר״

אללה, לא
 בייחוד במדינה, שונים במקומות
 גם אך הערים, של המעורבות בשכונות

ובדרום. בבקאע בהרי־המתן,
ד מלכתחילה היתה דרכה

 הי־ המיפלגה אלימות. של רך
פולי ברציחות מעורבת תה

 לחולל ניסתה אך ופעם טיות,
 פעמים כמה צבאית. הפיכה

למחתרת. ירדה
 נרצח המנהיג־המייסד, סעדה, אנטון

 אנ־ על־ידי ,1949ב־ הוצא־להורג) (או
 ה־ מיפלגת־הפלאנגות שי־הפלאנגות.

 אל־ג׳ומייל מישפחת של מארונית
 עלתה וחדשה, צעירה אז שהיתה

 לנשיא עזרה כאשר לחדשות לראשונה
 בכוח. הזאת המיפלגה את לדכא ראז

נכלאו. בחיים, שנשארו ראשיה,
 (המכונה המיפלגה השתתפה מאז

 או הלאומית״ הסורית ״המיפלגה גם
 בכל העממית") הסורית ״המיפלגה
 עם יחד לבנון. של הפנימיים המאבקים
 של להשפעתו התנגדה הפלאנגות

 ולחמה הכל־ערבי עבד־אל־נאצר גמאל
 בירדן. תמכה אז בלבנון. בחסידיו

 ל״חזית יר נתנה במילחמת־האזרחים
 ג׳ונבלט ואליד שבראשות הלאומית״

 כשר״ בתפקידו שזה, אחרי הדרוזי,
 החוקי. מעמדה את לה החזיר הפנים,

 אש״ף. כוחות עם פעולה שיתפה היא
 בצפון המיפלגה מעוזי על הקרבות

 של החשובים הקרבות מן היו ובביירות
הסו פלשו כאשר מילחמת־האזרחים.

 המארונים, הזמנת פי על ללבנון, רים
הלאו וה״חזית אש״ף בכוחות ולחמו
 המיפלגה־הסורית־הלאו- מצאה מית״,

 במילחמה עצמה את מית־חברתית
סוריה. שליטי עם צבאית

 במיפלגה. פילוג חל מזה כתוצאה
 הקים קונייזה, אליאס בהנהגת מיעוט,

 הרוב, רמשק. לשליטי הסוגד פלג
 לקו נאמן נשאר רעד, אינעם בהנהגת

 רקע על המיפלגה. של המסורתי
מש בררום־לבנון המתמשך הכיבוש
 ל״התנגרות הפלגים שני תייכים

 הפיגועים כל על המנצחת הלאומית״,
בצה״ל.
המתאב־ שני אם ברור לא

חומייני לא
 אינטרס* המשרת נוצרי, מכשיר שזהו

 שב הלבנונית, ובמציאות — נוצריים
 רב של פירושו בכל, לוחמים הכל

השיעים. קיום נגד מכשיר
 ב״אדמ רבין יצחק של האיומים

 האוכלו בלב לעורר מוכרחים חרוכה"
 נ ההרגשה את בדרום־לבנון סיה

 א למעשה לספח היא ישראל מטרת
 האט כל גירוש תוך רצועת־הדרום,

 $1מת — הנוצרים מלבד — לוסיה
 הכיבו המשך זהו הפחות לכל

 מזיב שיש יתכן אחרים. באמצעים
 כחולי בג׳זין, צד״ל את להשאיר
 ״הכוחו של המובלעת עם מחברת

 תו בצפון, המארוניים הלבנוניים"
 הסוני־שיעי־פלסטי האיזור כיתור

צור. ועד מביירות
 אל־אנצא עצורי העברת

 ישר* לשטח כבני־ערובה
 1 חמור מעשה-איוולת היתה

 ממשדר מחקה כך כי סך.
 הגבו את במו-ידיה ישראל

 מסתיי שבו כקו הבינלאומי
 האוכל מנהיגי אם המאבק.

 ביע מוחזקים הלבנונית פיה
 ע: שישראל משמע — ראל
שדה־קרב. הופכת מה

פ; המשך בתוספת אלה, מעשים
 ללבלי! הנראות החזקה״, ״היד לות

 מעג יוצרים פשוטים, כמעשי־טבח
 המילחס המשך את המבטיח קסמים,

והטרור. הפיגועים
 באו 18ה־ בת סנא קמה כאשר

 : בקפידה ובחרה גורלי, בוקר
 יו באותו שתלבש האדום הסוודר
 ההתנקש את בקור־רוח וביצעה
 שה ידעה היא — חייה את שסיימה

 צעיר אלפי זה במעשה תגייס
בישר* למילחמה חדשים, וצעירים
־ ״מטורפת״ היתה אם

 כ* היה שלה שהטירוף הרי
 ע הטירות לעומת וכאפס

 א שהכניסו ישראל, קברניטי
 וז זה, נורא למצב המדינה

 בשרשר כיום גם ממשיכים
 מעשי־א של בלתי־פוסקת

וולת.
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