
העם
החדשות העלוקות

 הליכוד של השחיתות
 ומאפילה שחקים, הרקיעה

 הקודמים השיאים כל על
המערך של

 אימרה שגורה הלאטינית באמריקה
עדי ישנות עלוקות חכמה: פוליטית

העלו שהרי חדשות. עלוקות על פות
 להתמלא הספיקו כבר הישנות קות
 ואילו רב. דם עוד מוצצים ואינם בדם,

 הן רעבות, הן החדשות העלוקות
 ועוד. עוד ומוצצות הגוף על מתנפלות

 הוא פוליטי מהפך כל ההשכל: מוסר
לרעה.

לשיל־ הליכוד את שהביא המהפך
זו. עתיקה חוכמה אישר 1977ב־ טון

 היתה המערך לנפילת הסיבות אחת
 הגוף לקה שבה הכללית, השחיתות אז

 בסחיטת התחילה זו שחיתות הוותיק.
גו והחלה המיפלגה, לטובת כספים

 נוסח אישית, לשחיתות בהדרגה לשת
 כל מלווה היתה היא אולם ידלין. אשר
 ידע המערך בושה. של ברגש העת

 התגלו וכאשר פסולה, שהשחיתות
 בשורותיו, אישית שחיתות של פרשות

ליפול. למושחתים הניח
 הגיע כאשר דירקטור. ממזר כל

 רעבים אנשיו היו לשילטון, הליכוד
ה שנות 29וב־ היישוב, בימי מאוד.

 הפנימי למעגל מחוץ הושארו מדינה,
 מהר להשיג רצו הם חלוקת־השלל. של
הפסידו. אשר כל את

אל־אסד הנשיא
לשנים מחיר לרגע, צהלה

ההוראה? את נתן מי
 אווירי קרב התחולל בנובמבר 19ב־
 סוריים מטוסי־קרב שני סוריה. בשמי
 באמצעות מטוסי־ישראל על־ידי הופלו
אוויר־אוויר. טילי

העי צהלת־שימחה. פרצה בארץ
 המשקרת המודרכת, הישראלית תונות
 קבעה כאלה, במיקרים כלל בדרך

 יזמו שהסורים מובנת־מאליה כעובדה
 בעיתונים מלומדים פרשנים הקרב. את

 סיבות על ביניהם בוויכוח פתחו
 שהסורים שטענו היו הסורית. החוצפה

 של הפתיחה ביום כוח להפגין רצו
 ומיכאיל רגן רונלד של ועידת־הפיסגה
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במדינה

 לנו מפריע איש היה לא הטרור, את
 האישים אחד במרירות ליגלג לנסוע:"

 נאסרה לעמאן שנסיעתם הפלסטיניים,
השילטונות. על־ידי השבוע
 בזה יש אך כאבסורד, נשמע זה
הגיון.

 מן הפלסטיניים האישים מישלחת
 וירושלים רצועת״עזה המערבית, הגדה

 כדי לעמאן, לנסוע התכוננה המיזרחית
 ערפאת. ועם חוסיין המלך עם להיוועד
 חוסר־ את באוזניהם להביע המטרה:

ה בשטחים הציבור של הסבלנות
 לקראת מהירה תזוזה המבקש כבושים,

 אש״ף שעל היא האישים דעת הסדר.
 של המילוליות הדרישות אחרי למלא

 242 בהחלטות הכרה — האמריקאים
 ובזכות־ מועצת־הביטחון, של 338ו־

את להכריח כדי — ישראל של הקיום

 שילטון של הראשונות בשנים
 לממדים ער הציבור היה לא בגין מנחם

 בגין החדשה. השחיתות של העצומים
 וניהל טהור, מכל טהור היה עצמו

מאוד. צנוע אורח־חיים
הס נערכה האחרונות בשנים אולם

 הגוף על העלוקות של גלוייה תערות
 עסקני־הליכוד אחרי׳שהמוני הלאומי.

ה המנגנון של הדרגים בכל שובצו
וכי ליכולתם קשר כל בלי ממלכתי,
 עלובים עסקנים גם נשלחו שוריהם,

 דירקטורים של כסאות למלא ביותר
ממשלתיות. בחברות
 חדש. סיגנון גם פשט הליכוד בימי

להת נושא עוד היתה לא השחיתות
 הפכה השחיתות להיפך. אלא בו, בייש

המוש ועזת־מצח. גלוייה ראוותנית,
ש בשחיתותם, ממש התפארו חתים
פוליטי. מצליחן של סימן־היכר הפכה

 השחיתות שמוקד טבעי זה היה
 שם הכבושים. בשטחים יהיה החדשה

 מכיוון לכך: האידיאליים התנאים היו
 בה וההתנחלות השלמה שארץ״ישראל

 הליכוד, של המרכזיים האידיאלים הם
 יתר מעשה־נבלה. כל בהם לתרץ ניתן
 שם הפכו החשוכים העסקים כן, על

 המלאכה מן שחלק מכיוון לנורמה,
 שהם ערביים, נוכלים בידי נעשתה
 הכללית האווירה עמם. בעיני בוגדים

 יהודיים לנוכלים מתאימה היתה
 הגבוהים בדרגים פטריוטי. בלבוש

 קנאים בין להבחין עוד ניתן לא יותר
 אמצעים שגם הסבורים כנים, לאומניים

 למען כשרים (ערבים) ורצח שוד של
 פשוטים, גנבים ובין הקדושה, המטרה
 כדי הרם הפוליטי מעמדם את שניצלו
 תוך הפרטי, לכיסם כספים לשלשל
המיפלגה. לקופת חלק הפרשת

 כאילו האמתלה נחושה. מצח
 היא הליכוד למימון נועדה השחיתות

ומכופלת. כפולה עזות־מצח בבחינת
 ומימון־הבחירות מימון־המיפלגות

 לשים מוצהרת במטרה 1969ב־ הונהגו
 שהיתה לשחיתות ולתמיד, אחת קץ,

 למיפלגות, תרומות בסחיטת כרוכה
 של הנאומים כל ומקבלנים. מחברות

 את הבליטו הממלכתי המימון תומכי
אוסר החוק עליון. כיעד הזאת המטרה

 וכוונתו תאגידים, של תרומות בפירוש
 מלבד התרומות, כל את למנוע היתה

צנועות. אישיות תרומות
 גח״ל ראשי וביניהם — החוק יוזמי
 שלא השכילו — לליכוד) (שקדם
 וגם מדי, ברורות הגבלות לחוק להכניס

 הטענה אבל שיניים. לחוק נתנו לא
 של תרומות כיום דרושות כאילו
 מיפלגות לממן כדי וקבלנים חברות

 הטוענים כאשר מחפירה, חוצפה היא
 בכיסי עמוק ידיהם את מחזיקים זאת

משלמי-המיסים. ציבור
 כיום הוא הליכוד כי מאוד יתכן

 במדינה, ביותר המושחת הפוליטי הגוף
 לא זה עגום במירוץ אחריו ושהשאיר

 המיפלגות את גם אלא המערך, את רק
 של . הגלוייה התייצבותו הדתיות.
 וגנבים, נוכלים של לימינם הליכוד

 מילוא רוני של המביש מיבצע־היחיד
 כהונתו המשך פתח־תיקווה, במישטרת

 גדודים־גדודים גיוס דקל, מיכאל של
 חברות לאיוש חדשות עלוקות של

 אלה כל — ממשלתיים ומנגנונים
עזות־מצח. של חדשים שיאים קובעים
 אשכול לוי קבע שנים 33 לפני

 מעשי־ על חיפה כאשר חדשה, הלכה
 הסוכנות עסקני של קטנים שחיתות
 תחסום ״לא התנ״כיות במילים היהודית

 אז של מעשי־השחיתות בדישו". שור
מלא של כמעשי־צדקה עתה נראים

 כעת. שמתרחש למה בהשוואה כים,
לעו כארנבות נראים אז של השוורים

 אדירי־המי- המפוטמים, השוורים מת
היום. של מדים

מרחביים יחסים
שבאבסורד ההגיון

 רצתה פלסטינית מישלחת
 למען לפעול כדי לצאת

 גאסר ולכן — השלום
לצאת חבריה על

 נוסעים שאנחנו הודענו ״אילו
להגביר שעליו ערפאת ליאסר להגיד

מטופשת פרובוקציה
 המפלה על שמחו הכל גורבאצ׳וב.

 הסורי חיל-האוויר את שהציגה הסורית,
במערומיו.
 הקרב הפוכה: היתה הפשוטה האמת

ה המטוסים ישראלית. ביוזמה בא
ישראליים

ה המטוסים שני באש. עליהם פתחו
קי 20כר סוריה, בשטח נפלו סוריים

לבנון. עם הגבול מן לומטרים
 ולשם ההוראה, את נתן מי מדוע?

 מאחורי־ הוויכוח מאז נטוש כך על מה?
הקלעים.
 פעל הצבאי הדרג הסברות: אחת
 רצה הוא המדיני. הדרג של גבו מאחורי
 סברה ישראלי־סורי. לעימות לדחוף
 של מחוסר־אחריות נבע הדבר אחרת:

 אחרת: סברה מסויימיס. מפקדים
 לסוריה, גושה להנחיל רצתה ישראל
 לבנון על לכפות עמדה שזו בשעה

 רצתה ישראל ולחילופין: הסרר־שלום.
 ברית־ של בעלת־בריתה את לבייש

ועידת־הפיסגה. פתיחת ביום המועצות
 בא כולו שהתרגיל טענו ציניקאים

ה נגד ציבורית אווירה ליצור כדי
בתקציב־הביטחון. המוצעים קיצוצים

אחרת. או כך העיניים. עצימת
 מרחיקות־לכת, תוצאות למעשה היו

 אותן לקחו לא יוזמי־הפעולה אשר
מראש. בחשבון

 הכניסו זעם. של בהתקפה תחילה,
 לבנק. ללב מלכודות־טילים הסורים

 מפי שקיבלו ואחרי שנרגעו. אחרי
הבטחה האמריקאי מרפי ריצ׳ארד

הסורי. לשטח אלה טילים הוחזרו
 האיטית. התגובה היתה יותר חשובה

 מערכות־טילים ארבע הקימו הסורים
בתוך אך לבנון, עם הגבול לאורך

 שולטים אלה מערכים הסורי. השטח
 לבנון, של האווירי המרחב מרבית על

 שם הנמצא ישראלי מטוס כל ומסכנים
 מיתקנים (נגד מיבצעית בשליחות

 מטוס כל מודיעינית. או פלסטיניים)
 עתה מסכן לבקאע המתקרב ישראלי

עצמו. את
 הזה הצעד של האמיתית המשמעות

 הנראית־ הזאת, התוצאה מן חורגת
 יותר הרבה משהו קורה למעשה לעין.

 עוד יכולים אינם מטוסי־ישראל חשוב:
 משימות־מודיעין, סיכון ללא לבצע

המתרחש על לפקח לה המאפשרות

 עלתה הבעיה ארוך־טווח. נזק
.1981ב״ מילחמת־הלבנון, ערב עוד

 מסוקים שני הפלת בעיקבות
 למען במחווה צה״ל, על־ידי סוריים

 לשטח טילים הסורים הכניסו ,הנחירים
 מערכות־טילים הקימו ולצידם לבנון,

 מנעו הטילים הגבול. של הסורי בצד
 האפשרות את הישראלי מחיל־האוויר

 המתרחש על לפקח
להשמידם. ביקש צה״ל

 חוסלו אכן לבנון שבשטח הטילים
 מד טכני במיבצע במילחמת״הלבנון,

ה אך השימחד״ רבתה כך על היר.
 שווה אינו זה ניצחון כי ידעו מומחים
 היו ביותר המסוכנים הטילים כי הרבה.
 לא אלה הגבול. של הסורי בצד דווקא

 חשש קיים היה במיקרוע ולא הותקפו.
 הסורי הריבוני בשטח הטילים שחיסול

 מצד מוחצת צבאית תגובה אחריו יגרור
 וברית״המר סוריה בין ברית־המועצות.

 את המחייב הסכם־ביטחון, קיים עצות
 אם סוריה לעזרת לחוש ברית־המועצות

 הוא אין הסורי. הריבוני השטח יותקף
בלבנון. לסורים לעזור אותה מחייב

 שגי הפלת אבא. בלי מעשה
 מע־ איפוא. היתד״ הסוריים המטוסים

כמוהו. מאין וצבאי מדיני שה״שטות
 אין בישראל, כאלה במיקרים כרגיל

 לקבל מוכן היה לא איש למעשה. אבא
האחריות. את עצמו על

 ש־ מפני שיבעתי־ם, מוזר הדבר
 את לקרב עתה מנסה ממשלת־ישראל

 על־ידה, המוצע המדיני לתהליך סוריה
 המישחק מן אש״ף את להוציא במגמה
 חיל-האוויר פעולת ).7 עמוד (ראה

 המדינית־הצבאית בצמרת כי מוכיחה
 מחשבה ואין תיאום אין ישראל של

ומשולבת. כוללת מדינית
 למנוע פרם שימעון ניסה השבוע

 השמעת על-ידי סוריה עם משבר
 שהאמריקאים התיקווה דיברי־נועם.

 את להחזיר הסורים את לשכנע יצליחו
 לגמרי ברוד התבדתה. לקדמותו המצב

 אך במילחמה. רוצה אינה שסוריה
 אינם ושוב בכוחם, בוטחים הסורים
ישראל. בידי מושפלנם להיות מוכנים

 רמזים רמזו ישראליים פרשנים
 על מייד תגיב לא ישראל אומנם דקים:

 לאורך אך האסטרטגי, במצב השינוי
 המחייב למצב להביא הדבר עלול ימים

 עם השלימה ישראל מילחמת־מנע.
 החדשה. במערכת הטילים מיקום
 אך העילה, את לה סיפקה עצמה שהיא

 מטוסי נגד הפעלתם עם תשלים לא
ישראל.

ה ״ הז ס־ ל עו 2520 ה

דקל סגן־שר
לשחיתות מחיאות־כפיים

ל במשא־ומתן לשלבו האמריקאים
שלום.

 של פגישתם בעת התגבש הרעיון
 ריצ׳רד עם האלה האישים מן כמה

 המדינאי האמריקאי. השליח מרפי,
 כי שהתרשם להם סיפר האמריקאי

 אך הזה, לצעד מוכן עצמו ערפאת
 חלק של בהתנגדות עדיין נתקל

 הגדה מן ייצוגית מישלחת אם מחבריו.
 לראשי ותודיע לעמאן תבוא והרצועה

 כך — כזה בצעד תומכים שהם אש״ף
 לספק הדבר יכול — מרפי להם אמר

 שיהיו גם מה האחרונה. הדחיפה את לו
 על־ידי שמונו האישים במישלחת

 ב־ פלסטיניים כנציגים עצמו אש״ף
 האמורה הירדנית־פלסטינית, מישלחת
האמריקאים. עם להיפגש

 ממשלת־ אולם עדיף. הטרור
 את זו באפשרות דווקא רואה ישראל
למדיניותה. ביותר הגדולה הסכנה

 פחות לא רבין, ויצחק פרס שימעון
 פחד־מוות פוחדים שמיר, יצחק מאשר
 אש״ף, של מתונה הצהרה כל מפני

 בין רשמי לדו־שיח להביא העשוייה
 וגמור מנוי וארצות־הברית. האירגון

 מיסגרת מכל אש״ף את להוציא עימם
 את למנוע כדי ),7 עמוד מדינית(ראה

 השטחים בהחזרת ברצינות לדון הצורך
הכבושים.

 שנים מזה חדשה. מדיניות זו אין
 את בכוח ממשלת־ישראל מונעת רבות

ה הגדה מן נציגים של השתתפותם
 המועצה במושבי ורצועת־עזה מערבית

 כי היטב בידעה הפלסטינית, הלאומית
 המתון, האגף את יחזקו אלה נציגים

חזית־הסירוב. כנגד
 מפני פוחדת אינה ממשלת״ישראל

 בפעולות־טרור. העוסק קיצוני, אש״ף
 לא מעשה־טרור ששום בטוחה היא
 אין אולם להיפך. אלא לישראל, יזיק
אפ מיתקפת־שלום על תשובה לה

 באהדת שתזכה אש״ף, של שרית
העולם.
 הצביעות לשיא בגלגלים. יתד

 שימעון של מקורביו השבוע הגיעו
פרם.

 בא המישלחת יציאת על האיסור
 הכבושים, בשטחים השילטונות מידי

 על יעלה לא אך רבין. ליצחק הכפופים
תת כזאת עקרונית שהחלטה הדעת
 כי ספק כל אין מינהלי. בדרג קבל

עצמם. ופרס רבין על־ידי התקבלה
 פרס כי הודיעו המקורבים אולם

 כך פרס, לדעת ההחלטה. על ״הצטער״
 את לקדם המישלחת יכלה סיפרו,
 ירדנית־ מישלחת להרכבת הסיכוי

ישראל. מעוניינת שבה פלסטינית,
 גם העולמות: בשני פרס זכה כך
 ה־ העגלה בגלגלי נוסף יתד תקע

 וגם לשלום, בדרך יררנית־אש״פית
 הישראלי הציבור כלפי עצמו את הציג

 שאין שוחר־שלום, כמדינאי והעולמי
מדיניותו. את לבצע הכוח לו


