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 עולות, ממשלות נוהג. כמינהגו עולם לבנון, לגבי
 ממשלה קמה חידוש. היה שהשבוע אלא נופלות. ממשלות
 הניסיונות הקייימת. הממשלה על נוסף גנרלים בראשות
 שלושה נכשלו, חדש בנשיא לבחור ונישנים החוזרים
 מילחמת־ של והסכנה נרצחו, ״אמל״ מאירגון בכירים
בפתח. עומדת בלבנון מחודשת אזרחים
 פעולות כמתאם 1983 מאז המשמש לוברני, לאורי פניתי

 החדש המצב יכול כיצד אותו ושאלתי בלבנון, הממשלה
ישראל. על להשפיע

 של בחירתו מכישלון כתוצאה יקרה מה לקבוע מוקדם עוד
 להעריך וקשה מוזר, תחוקתי מצב יש כרגע ללבנון. חדש נשיא

 לראות צריך להערכתי, זמן. במשך להתקיים יכול כזה מצב איך
 שמטרתם פוליטיים מהלכים לנו צפויים ועוד כשלב־ביניים, זאת

 לה יש בלבנון הידרדרות כל ישראל, מבחינת המצב. את לנרמל
ישראל. על שלילית השפעה

להשפיע? יכול ״אמל״ מאירגון השלושה רצח •
 בשבועות יקרה מה תלוי כן. בהחלט מסויימים, בתנאים

 השטח על להשתלט אנול כוחות של היכולת מבחינת הקרובים
 כבסיס לישראל עויינים גורמים על־ידי ניצולם ולמנוע שלהם,

לרצח. לפעילות

לגנון
 היא הצבאית שהממשלה האומרים יש •

ישראל. על־ידי הנשלטת ממשלת־בובות,
 שום כרגע רואה לא אני ממשלת־בובות. לא זו מקבל. לא

לישראל. להועיל מסוגלת שתהיה הנתונים, בתנאים ממשלה,

הסורית? המעורבות לגבי מה •
 בנשיא־לבנון הבוחר הגוף על רצונה את לאכוף הסורי הניסיון

 איום מהווה אינה הסורית הנוכחות עוד כל ישראל, מבחינת נכשל.
 אומרת זאת אין השפעה. כל זו למעורבות אין ביטחון־ישראל, על

 יותר היום, עצמה. ללבנון חיובית תרומה תורמת שהמעורבות
 ולא משבש, גורם היא בלבנון הסורית שהנוכחות ברור מאי־פעם,

מייצב. גורם

ישראלית? מעורבות יותר יש הקייס במצב •
הלבנץ. בגבול היערכות למעט לא,

דרום־לבנון? אזרחי חושבים מה •
 הסכנות תחת מצויים ולא בדרום־לבנון, שהם מזה מרוצים הם

עין־דור) (יוסי בצפון. ואי־השקט
40 ............

 הליכוד ברשימת 26ה־ למקום נבחר רייסר מיכה ח״כ
 הראשון להיות הצליח הוא קשה מאבק אחרי לכנסת.

 במקום ממוקם היה נכשל, היה אילו השלישית. בשביעייה
ליבנת. לימור כעת ממוקמת שבו ,43ה־

 במקומות הממוקמים הליכוד, מועמדי פנו השבוע
 הגשת את למנוע כדי לצדק, הגבוה לבית־המישפס ,47־40

 להסכם, מתנגדים המועמדים שיבעת הליכוד. רשימת
 העותרים .40ה־ במקום מאומץ שובל זלמן יעמוד שלפיו
הליכוד. את המחייב הסכם קיים לא שלמעשה טענו

דומהז בדרך נוקם היה האם במקומם, רייסר היה אילו
דומה. דבר עושה שהייתי מניח אני

 לפגוע עלולה לבג״ץ שהפנייה חושב לא אתה •
בליכוד?
 שום אין חסר־תוקף, אומץ עם שההסכם יסתבר אם לא. בהחלט

חינו! מנדטים לחלק סיבה

 *,המים בתיך הבעייה את לפתור ניתן לא מדוע •
לגה?

מיפלגות
ת צרכים יש אחד ולכל פתוחה, מיפלגה אנחנו  ניתן ורצונו

ן מי  שדרכם והמרגישים לתנועה, שתרמו החברים הדגשת את ל
התחייבות. שאינה התחייבות בגלל להיחסם עלולה למסת

ד הסכמים אבל • לכבד. ציי
 כתיבת בזמן מעמדה לעומת היום, אומץ של הציבורי מעמדה

לגמרי. שוגה ההסכם,

ם הע מ אבדחצירה? אהרון •ו
לגמרי. שונה אבדהצירה של הסיפור

•והליברלים?
 צריך אתה שלהם. המשוריינים המקומות קוצצו לכן נכון,
, ן מי  בנפרד, הולכים הס אילו למסת, להימס שובל של הסיכוי ל

בש״ס. בן־שלש שלמה משל קטן יותר המה היה
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ם? לפגוע עלול מהרשימה מ
 לנו נותנת היתד, ואומץ הלוואי האירגוני. בצד שלא בוודאי לא,
לגמרי. שולית היא שלהם התוספת אירגונית. מבחינה משהו

ננק־חר) (יוסי

 אלעד, שאברי מודה שמצריים עבה ברמז פורסם השבוע
 סוכן למעשה היה בעסק־הביש, השלישי״ כ״אדם המוכר
 במצריים שפעלה הרשת את הסגיר אשר והוא כפול,

.1954ב״ ושנלכדה
 שהעיתונאי אחרונות״ ב״ידיעות דיווחה פרי סמדר

 וגו סוזאנה״, ״מיבצע בשם ספר כתב חמודה עדאל המצרי
הביש״. ל״עסק המצרית הגירסה

מה פרקים שלושה פירסם ״אוקטובר" המצרי השבועון
 ־* מר־ חשיפות בו צפויות אולם אור, ראה לא שעדיין ספר,

ישראל. מבחינת עישות

ריגול
 בזמן ״המוסד״ ראש שהיה מי הראל, לאיטר פניתי
החדשים. הגילויים על דעתו מה ושאלתי ביש״, ״העסק

 ש״האדם בעבר הוכחתי כבר גילוי. שום כאן אין מבחינתי
 הרשת. את הפיל גם למעשה והוא פרובוקטור, היה השלישי״

אלעד. אברי באמצעות הרשת את שהפעילו הם המצרים למעשה

 - באשמת רק לדץ אותו להעמיד טעות היתה זאת •
המצרי? המודיעין עם מגעים קיום

 ניתן שלפיהם וחומר, עובדות בידיי היו אז כבר שכן. בוודאי
בגידה. באשמת לדין להעמידו היה

הטעות? היתה היכן אז •
ארצה. חזרו שנידוני־קהיר לפני אותו ששיחררו היתה הטעות

 היותו על בוודאות שהצביע חומר עלה שלהם מהתיחקורים גם
כפול. סוכן
שום? אותו לשפוט צייד לדעתך, •

יבוא. לא הוא ניתן. לא כבר

אותו? להביא •כדאי
עין־דור) סי1(י נעשתה. כבר השגיאה לא.


