פעולה .עם זאת ,הם־הם אלה הנשמעים
לרוב מעל גלי האתר ובעיתונות.
אילן עידו ,קיראון
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מכתבו
של קורא מיקרי
״העולם הזה"  ,1779מכתבו של
פאוזי אל״אסמר ,ו״גיחינום באש־
קלון״ ,״העולם חזה״ ,1870
פרשת הכושים מדימונה.

איני קורא נלהב של עיתונכם ,גם איני
משתדל לעשות זאת ,אך מדי פעם יוצא
לי לעיין בו כאשר אני הולך לספר שלי,
ונאלץ לחכות בתור.
באחד הגליונות קראתי שני דברים ש־
זיעזעו אותי ,ממש לא האמנתי שבמדינת־
ישראל יכול לקרות דבר כזה .זה היה
העובדות על כלא אשקלון ,ומכתבו של
הערבי פאוזי אל־אסמר.
האם אפשר להתנכל לאדם בצורה כזו
רק על רקע של חשד בל ב די היה מוטב
לבדוק היטב את הבעייה שלו ,ואם נמצא

ביזבוזים במערכת הנטחון
כל הכחשותיהס של שר־האוצר ,שר־
הביטחון וקצינים בכירים שונים ,אינן
יכולות לעוור עיני אלפי חיילי מי
לואים ,הרואים ,מתרשמים ואיום כה
שוטים ,כפי שסגן־אלוף זה או אחר
עלול לחשוב.
המצער והמתמיה בנדון ,הוא  11־
הביזבוזיס אינם גורס של אי־שמירת
ציוד ,או רכישה מוגזמת של אביזרי
לחימה .ההיפר הוא הנכון .דווקא בכל
הנוגע לציוד יש הקפדה הגורמת לאב
סורדים .היו ימים ,ואני תקווה שימים
אלה חלפו ללא־שוב ,שצוערים סולקו
מבית־הספר לקצינים בגין אובדן שתי
מחסניות של עוזי בעת הסתערות ,אוב
דן את־חפירה ,או אובדן סתרשף של
מקלע .ההגזמה בנדון לא היתה רחו
קה מטימטום.
הביזבוז האמיתי הוא בכוח־אדס,
שלדעת קצינים בכירים לא מעטים ,הוא
כח ״זול״ למדי .באוניברסיטה בירו 

שלים ״התהלכו׳ ,במשך שנים בדיחות,
על אותו פרופיסור ,בעל אינטלקט
כביר ,אשר במשך שנים היה מבלה את
תקופות המילואים שלו ,בתור ״ש .ג״.
עם כובע לבן ,בסגירת שערים ופתי
חתם .אני לא הייתי מלגלג לאותו פרו־
פיסור ,אלא למפקדיו במילואים ולאנ
שי השלישות . . .
תופעות חמורות אחרות ,הן גיוס אנ
שים לשם עבודות מע״ץ וגידור ,או
לשם העמסת משאיות בפגזים ,או לשם
נקיון ,או סתם לשרותה של פקידת
הגדוד הנחמדה .תופעות אלה קיימות
עד עתה ,אם כי היקפן מצומצם מעט
באחרונה ,עקב הביקורת החמורה של
הציבור ,לרבות מכתביו של כותב שו
רות אלה לשר־הביטחון ולוועדת־החוץ־
והביטחון של הכנסת.
את כל העבודות לעיל ,יכולים לבצע
בנקל עובדים אזרחיים ואפילו ערביי
השמחים — במקומות שסיווגם הבטחו

 * * 1י ^■י ^ ^
ת * זסיי
ני אינו חמור .הם יעלו בזול יותר.
גם המילה יחידה־קרבית ,אינה מי־
לת־קסס וגוף זה אינו בחינת ״פרה
קדושה״ שאין לגעת בה .גס ביחידות־
קרביות אתה מוצא לעיתים פלוגות
מיפקדה עמוסות לעייפה בג־ובניקיס,
בתריסרי רבי־סמליס שאינם עושים
מאומה ואיש אינו יודע מה יש צורך
בהם ,ובחיילים שבעצם היה צורך
לשחררם מייד ולשלחם הביתה ,אלא
שלאיש לא איכפת שיבלו  40—30יום
בבטלה על חשבונו של משלם המיסים.
בשל קוצר היריעה איני מרבה ב
פרטים ואסתפק בהערה נוספת בלבד :
טענותיכם אינן צריכות להיות כלפי
שר־הביטחון או עוזרו .תפקידם הוא
לדרוש עוד ועוד ועמדתם טבעית .ה־
טענות צריכות להיות מופנות כלפי שר־
האוצר ,פקידיו ומנהליו ,וכן חברי וע־
דת־החוץ־והביטחון .עליהם להיות ״כלב
המשמר״ של משלם המיסים ולהציק ל־
שר־הביטחון ללא־הרף .למרבית הצער
אין הם עושים זאת והתוצאות נראות
לעין.
עו״ד אוריה באר ,תל־ אביב
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שמן המנועים של היום-המקדים את המחר
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