במדינה
העם

מכשיר
לשטיפת־מוח
—■
<וי■■■יוו

בכל בית בישראל ,בכל קרן רחוב ,בכל
מיפגש חברתי היה הנושא המרכזי של
השיחות השבוע — מיתקפת השלום ה
מצרית ,שהתבטאה בהצהרותיו של נשיא
מצריים אנוואר אל־סאדאת.
חילוקי הדיעות וניגודי ההערכות לגבי
״המהפיכה המצרית״ ,מצאו את ביטויים
גם בכנסת ישראל .משתי קצוות הכנסת
הועלו הצעות בקשר לעמדה שצריכה לנ
קוט ישראל לגבי המשך שיחות יארינג,
שהפכו לחילופי דברים סוערים ביותר .על
ההצעות מימין ומשמאל ,השיב שר־החוץ.
מה מכל זה מצא את ביטויו בחדשות
הטלוויזיה הישראלית ,מכשיר התיקשורת
ההמוני של ישראל ? שום דבר .מלבד קטע
קצר בו נראה אבא אבן כשהוא חוזר ב
פעם המי־יודע־כמה על קלישאותיו המפורס
מות ,שאין מאחוריהם כלום ,לא הראתה ה
טלוויזיה דבר .כאילו לא היה וינוח ב
כנסת .כאילו לא נשמעו בה דברים אח
רים מאשר דבריו של שר־החוץ.
לא לחינם התבטא אחד משרי הממשלה
לאחרונה בחריפות ,כשהגדיר את הטלוויזיה
כ״עלבון לישראל״ .היה זה יותר מעלבון.
היה זה נסיון גלוי נוסף להפוך את ה
טלוויזיה למכשיר של שטיפת־מוח לעם.

המלחמה

משפחת
האויבים

• העורף מתנהג בצורה מכוערת אל
החיילים בתעלה ,התלונן השבוע קצין צעיר
המשרת בתעלה .בשיחה עם עורך עיתון
ידוע ,תקף הקצין את האינטלקטואלים ,ה
משלמים רק מס־שפתיים ללוחמים ,אך אי
נם עושים דיים כדי שלוחמים אלו לא
יצטרכו להמשיך וללחום.
לא היה זה קצין צה״ל שהשמיע את ה
תלונה .היה זה קצין מצרי ,והראיון עי־
מו פורסם בהרחבה בעיתוני מצריים.
0ר 1ע ל ה מ שי ף ד מו ת ז האם עש
תה ישראל כל שביכולתה כדי למנוע את
חידוש האש י האם לא מוחמצת שעת־כושר
נדירה ? שאלות אלו הועלו השבוע בצד
המזרחי של התעלה  :בהרצאה שנישאה ב
פני אנשי צה״ל בחדר־האוכל ,בבסיס אי
שם בגיזרה המרכזית של התעלה ,השמיע
אותן חייל צעיר.
 #אנשי הצבא המצריים אינם ששים
לחדש את האש ,כתב השבוע השבועון ה
ביירותי אל־חואדת .אם יעשו זאת — יה־

התעלה כהפסקת־האש
רצון לחיים ,לשלום

לחוגים ,לחטיבות ,לחגדים ,לאוהדים —
ההנהלה המדינית החליטה לקיים בקרוב כינוסים מחוזיים לדיון בתוכנית המדינית של התנועה ותוכנית הפעולה
הפוליטית שלה ,לאור השינויים הדינאמיים במצב באזור ובעולם.
כדי לקיים את הכינוסים המחוזיים בהצלחה ,יש צורך בקיום חוגי־בית ופגישות חברים בכל חוג ,סניף או
חטיבה.
חברי התנועה ואוהדיה מתבקשים לפנות מייד למזכירות ,ת.ד ,136 .ת״א )לציין :עבור מזכירות התנועה( ,לקבוע
את מקום הפגישה המוצע ,תאריכים אלטרנטיביים ,שעה ופרטים על האופי המתוכנן לפגישה :חברים ,אוהדים,
אקדמאים ,פועלים ,מקצועות חופשיים ,סטודנטים ,נוער וכר.

רמת־אביב ;
חברי התנועה ואוהדיה באמור רמת־אביב—אפקה—תל־ברוך—צהלה—מעוז־אביב ,הרוצים להשתתף בחוג מדיני
שיתכנס בקביעות ,מתבקשים לכתוב לת.ד) 136 .התנועה — רמת־אביב( בציון שם/כתובת/טלפון/מקצוע .הפגי
שה הראשונה של החוג :בתחילת מרץ .1971

יה זה רק בלית־ברירה׳ בהיעדר תקווה
אחרונה לפיתרון מדיני.
• בצד הישראלי העלה חייל צה״ל הצ
עה שהעיתונים יחדלו מפירסום תמונות ה
נופלים .״זה שובר את מורל העם,״ טען.
 #בשבועון המצרי סבאח אל־חיר הת
פרסם מכתבו של תושב קהיר שאיבד קרוב-
משפחה בקרבות התעלה  :״מדוע צריכים
אנשים להמשיך למות במלחמות ? אומרים
— סבלנות .בקש נחמה אצל האל .אך ה
סבלנות לא תחייה את המתים ,את כל
היקרים שאבדו במוות הארור של המלחמה.
היה דמיון משונה בין מאוויהם ודיעו־
תיהם של הצעירים בני שני העמים ה
אויבים ,כפי שהושמעו השבוע באקראי מ
שני צידי הגבול .דמיון משונה ביותר.
כאילו לא היו אויבים ,אלא בני משפחה
אחת ,עם אותו רצון לחיים ,לשלום.
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