
 המדיני. העניין ובקידום הביטחוני בעניין
 אין עכשיו כי להתמודדות, נערך אינו כרגע

 תתקיים וועירת־המיפלגה לכנסת, בחירות
 ברגע־ה־ יחליט הוא .1991ב־ או 1990ב־ רק

 רחשי־הציבור״.״ את היטב חש הוא אבל אמת,
 דמון חיים את בחשאי שהריץ הוא רביו

 בכנסת, סיעת״המערך יושב־ראש לתפקיד
 רבין פרס. על־ידי שנתמך ליבאי, דויד מול
 •לתמוך הוראה ממחנהו לחברי־הכנסת נתן

 היוני הזרם ממנהיגי כאחד הידוע ברמון,
 לעומת עצמאי, שיהיה שידע מכיוון במערך,
 (הפרשנים פרס. של למקורבו שנחשב ליבאי,

רמון נבחר כיצד הבינו לא הפוליטיים

 תחמושת. מבזבזים אינם עכשיו רבה. רות
בכך. צורך גם להם אין כרגע

 לו נותן שמיר הקיים. מהמצב נבנה רבין
 המדיני־ בתחום מוחלט כמעט חופש־פעולה

 רבץ מופיע בסיקרי־דעת־הקהל ביטחוני.
 חבר־כנסת ביותר. הפופולארי כפוליטיקאי

 את ידינו במו בונים ״אנחנו השבוע: מהימין,
 רבין. יצחק ישראל: של הבא ראש־הממשלה

 אכן ואם מהימין, מלאה לגיטימציה לו יש
אי בחירות ויונהגו שיטת־הבחירות תשונה

 את ישאיר עוד הוא לראשות־הממשלה, שיות
מאחור." כולם

א־י־י״י. לפרס. מחכה הוא בינתיים

בנאומו מעיין רבין
ממלכתיות מחיאות־כפ״ם

ז ג ע ר י מ ב

העם
השבוע פסוק

 אינה רבים צרו* ■
נחמה. חצי |

הממשלה(המוסלמית) ראש אל־חוס, סלים
 האנשים שאצלנו היא שלנו ״הצרה לבנון: של

 הפעילים והאנשים פעילים, אינם החכמים
חכמים.״ אינם

 שכלל במרחב היחידה הארץ אינה לבנון
עליה. חל זה

דמון
האיוולת ד מיוגע

המיזרח שר ״פאריס ■
 ונמחקה הולכת החיכוך 1
מדוע? האדמה. פני מעל |

 ערים נעלמו איך מבינה אני ״עכשיו
ישרא עיתונאית השבוע אמרה בהיסטוריה,״

 נהרגה האוכלוסיה שכל עד אותן ״הרסו לית.
 אלפי אחרי מגלים הארכיאולוגים ברחה. או

 יודעים ואינם מלהתקיים, חדלה שהעיר שנים
מדוע.״

 ואם עיר לביירות לקרות עלול כזה משהו
 המתקרבת בצורה המופגזת העיר, במרחב.
הש במילחמת־העולם ההפצצות של לממדים

 משני בית, אחרי בית בהדרגה, נהרסת נייה,
אותה. החוצה הירוק הקו עברי

רו שבה בישראל, מילחמות. מיני כל
 תמונה מתקבלת בשחור־לבן, הכל את אים

ביי את הורסים הרשעים הסורים פשטנית:
 מחזיק והנצור האמיץ הנוצרי הציבור רות.

 שעשה כפי שערה, מילחמה ומחזיר מעמד
.1948ב־ בארץ העברי היישוב

מור יותר הרבה היא האמיתית התמונה
כבת.

 ובעונה בעת מתנהלת מילחמת־ביירות
מישורים: בכמה אחת

ו ה ז הלבנו מילחמת־האזרחים המשך •
 ובד־ במוסלמים לוחמים כשהמארונים נית,

 זכויות־ על לשמור רוצים המארונים רוזים.
האחרות. העדות על־חשבון שלהם, היתר

הי ו ז  בין מילחמה־באמצעות־שליחים •
 במוסלמים תומכת סוריה ועיראק. סוריה

 שלה כוחותיה את גם ומפעילה ובדרוזים,
לה(״פור הכפופים הפלסטיניים והאירגונים

 עיראק, ועוד). אבו״מוסא, של פת״ח" שי
עכ נוקמת באיראן, ממילחמתה שהתפנתה

 מספקת היא באיראן. שתמכה בסוריה, שיו
 למארונים, וכבד קל נשק של גדולות כמויות
שונות. מדרכים בדרכים

ו ה ז המ הסורית המדיניות המשך •
לב גורם בעד למנוע היא שמטרתה סורתית,

 השליטה בלבנון. הגמוניה להשיג כלשהו נוני
 ״הפרד העיקרון על מבוססת בלבנון הסורית
 סוריה לוחמת זה, עיקרון פי על ומשול״.

 של כשידם ביותר. החזק הלבנוני בגורם תמיד
 לחמו העליונה, על היתה והמוסלמים אש״ף

 גברה כאשר ).1976(המארונים לצד הסורים
בהם.* הסורים לוחמים הנוצרים, יד

ם, ליי שו  בין המאבק המשך גם זהו •ב
תו אש״ף ערפאת. יאסר ובין אל־אסד חאפט׳

 עם ידידות מתוך הן במארונים, עכשיו מך
בל המפעילים בסורים, לנקום כדי הן עיראק,

 (הבורות אבו־מוסא. כמו אויבי־אש״ף את בנון
ה התבטאה הישראליים כלי־התיקשורת של

 אש״ף״, ״כוחות כי בהם שנאמר בכך גם שבוע
הסו לצד בלבנון פועלים אבו־מוסא, בהנהגת

 מאש״ף וסולק מפת״ח פרש אבו־מוסא רים.״
.)1983ב״ עוד

עוז במארונים, אש״ף של התמיכה תמורת
 במחנות־הם־ אש״ף מאחזי את לקיים אלה רים

 ואמצעי־ לוחמים אליהם ולהעביר ליטים,
לחימה.

□■ ם. גומר ן ש חו ט בי ה ־ ר א. ש רי מ מ

(איאי-א■)
 מירום חגי ברעם, עוזי ליבאי, דויד רמון, חיים
עצמו. והוא

 הצעירים מהח״כים ולרבים לו, נראה רבין
 כזה למהלך בדרך ״פיתרון־ביניים״ במערך,

 רבים חשבו שנים שש (לפני דילוג־דור של
 את ביניים״). ״פיתרון כעל שמיר על בליכוד

 שימשיך כמי מיקרה בשום רואה הוא אין פרס
הב בבחירות מיפלגת־העבודה את להוביל

 ללכת שעליו אמרתי 1984ב־ (״כבר אות
הביתה״).

 כראש הנחשב גולדמן, מיכה חבר־הכנסת
כרגע מתרכז ״רבץ כי טוען רבין, של מחנהו

 שהיה וגרסו ורבץ״, פרס של לדעתם ״בניגוד
המנהיגים...) נגד בכנסת הסיעה של מרד זה

 לשיתוף- רגם להוות יכול כזה מהלך
 במטרה יוני־המיפלגה, וביו רבץ בין פעולה

 הכל שכמעט מפרס, להיפטר ראשונית
 את תוביל בראש שוב שהעמדתו תמימי־דעים

מ קשה נוסף, אלקטורלי לכישלון המערך
 תיקים יובטחו וליעקובי לגור לשחל, קודמיו.
עתידית. בממשלת־מערך בכירים

 הולך פרס מחנה וגדל, הולך רבץ מחנה
ומידלדל.

בזהי ומקורביו רבין מכינים המערכה את

 בסיבוב התחילו לא הסורים בשיר. כמו
 בה התחילו הלבנונית. הטרגדיה של הנוכחי
הר עליהם שהשתלט אחרי המארונים, דווקא
עאון. מישל הגנרל צבאי, פתקן

מע עיראק שתמיכת נדמה היה זה לאיש
המוב את לחסל היסטורית הזדמנות לו ניקה

 האש־ אותה והדרוזים. המוסלמים של לעות
לפ ג׳ומייל בשיר את בשעתו המריצה לייה
ש לו נדמה כשהיה במילחמת־האזרחים, תוח

בש בלתי־מוגבלת. תמיכה לו תעניק ישראל
באסון. ההרפתקות הסתיימו המיקרים ני

 שיחרור" ״מילחמת על הכריז שעאון אחרי
 נמלי־ כל על מצור והטיל הסורים, לגירוש

 הסורים השיבו נוצרית, בשליטה שאינם לבנון
מש הצדדים שני הנוצרים. נמלי על במצור

 בלתי־מוג־ כשכמויות בהפגזות־רצח, תמשים
לרשותם. עומדות פגזים של בלות

הדרו יבשתית. לחימה גם החלה השבוע
 לשווא ניסו וסוכניהם, הסורים בעזרת זים,

 חיוני שהוא מישלט סוק־אל־ע׳רב, את לכבוש
שמקו בחירוף־נפש, לחמו הנוצרים לנוצרים.

ברירה". ״אין של בהרגשה רו
מח יקפא המצב ינצח, לא איש התצפית:

ונפצעו. נהרגו שאלפים אחרי שהיה, כפי דש

דת
 עוביו־ שייחי
עובדיה ושייח

 בין גדוד הבדל יש ■
 אך והרב. השייח 1
משותף. עיקרון יש |

 רב עמד סוף־סוף וצהל. שמח מחנה־השלום
 ההלכה פי שעל להכריז גדול־בתורה, חשוב,

 ארץ־ישר־ של שטחים להחזיר מותר היהודית
שפיכות־דמים. למנוע כדי אל,

 בהער־ הזוכה רב אלא חשוב, רב סתם ולא
 אותו — המיזרחי הציבור המוני של צתם

 ולימין לליכוד כביכול ה״שייך" עצמו הציבור
הלאומני״דתי.

 מה בדיוק יוסף עובדיה הרב אמר לא בסוף
 בלי גם אך ),9־8 עמודים ממנו(ראה שציפו

כוונתו. שזו ברור היה המפורשת האמירה
מוב השמאל שימחת המיזרחי. היעד

 בד־ מהותי שינוי יהיה לא כי לכל ברור נת.
ל קיצונית מלאומנות הישראלית, עת־הקהל

בצי כזה שינוי יחול לא אם לפשרה, נכונות
 הישר־ בחברה רוב כיום המהווה המיזרחי, בור

אלית־יהודית.
 הצד מן יעבור הזה הציבור של חלק אם

 הישראלי הפוליטי הבקע של הלאומני״ימני
מכ באופן יחסי־הכוחות ישתנו המתון, לצד
 ייווצר אלקטורלית־מיפלגתית, מבחינה ריע.

 מיפלגת־הע־ — חרשה לקואליציה בסיס אז
 סיעות״השמאל רביו, יצחק בהנהגת בודה

וש״ס.
 הרבה עניין יש הזה החישוב מול אולם

בתרועות־השימחה. הנשכח עקרוני, יותר
 הליברלי־ המחנה ז׳בוטינסקי. עיקרון
השו בהשקפת־עולם, דוגל בארץ הומאניסטי

המ בחיים הדת התערבות את לחלוטין ללת
דיניים.

 מדינת־ישראל, של במהותה טבוע הדבר
 חילוניים, במוסדות האזרחים בוחרים שבה

 המדינית- הררך את הרוב, בהחלטת הקובעים,
 הזאת הסמכות העברת ביטחונית־חברתית.

ההל פי על לפעול המתיימרים רבנים, לידי
המדינה. למהות לחלוטין מנוגדת הדתית, כה

 הרוחני אביו ז׳בוטינסקי, זאב דווקא זה היה
 קום לפני רב זמן כך. על שעמד הליכוד, של

 שבו עקרוני, מאמר ז׳בוטינסקי כתב המדינה
 היהודית המדינה כי ההנחה את וכל מכל שלל

 קבע המיזרח, ״מיזרחית״. תהיה העתידית
המ מן הדת בהפרדת מכיר אינו ז׳בוטינסקי,

 התנועה ואילו המיזרחית. היהדות גם כן דינה.
 להפרדה שואפת ״מערבית״, שהיא הציונית,
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