
במדינה
ביטחון

? היוננץ ט״עץ מה
משודר בעדב״זיכרוגות

שרון אריק מתח
ביום צח״? 7ע ביקורת

 תקציבי-ביטחון — מתקציבי-עתק ניים,
הפולי בעצמאותה הפוגעים אסטרונומיים

 לאחור אותה והמסיגים ישראל, של טית
ה אינם אלה והחברה. הכלכלה בתחומי
שמת בעייה לכל תמיד הנכונה תשובה
 לרכוש כדי בו איו הון.בעולם שום עוררת.

ו לחזור שחייב המיבצעי, הדימיון את
 צה״ל.״ של אבן־היסוד להיות

מנ לטפח ״כדי מאושר. דא היועץ
 ניפוי לעשות יש הרמות, בכל צבאית היגות

ו הבינוניים של וחסר־רחמים בלתי-פוסק
 בגלל בדרגה עולה מפקד אין הגרועים.

זמ אישית נוחות בגלל שלו, יחסי־הציבור
 מניעים בגלל או אחר, או זה למפקד נית

 אלא — ודיסהרמוניה׳ ,הרמוניה של פסולים
 לבץ בינו בשדודהקרב: התנהגותו לאור

 מאידך.״ האוייב לבין ובינו מחד, חייליו
דב־ סמך על להבין, היה יכול שרצה מי

 — ראש־הממשלה של כיועצו מונה מאז
 של כהגדרתו בהם״ מבין שהוא ״בעניינים

 (מיל.) אלוף עצמו על גזר — רבין יצחק
 חשד לא איש אומנם, שתיקה. שרון אריק

 נראה אבל לומר, מה לו אין שפיתאום בו
 היעילות מידת את לנסות העדיף אריק כי

 ולא סגורים, בפורומים דבריו השמעת של
ציבוריות. במות מעל

 הפומבית להופעתו רבים ציפו כך משום
ובי צבא בנושאי מינויו, מאז הראשונה

 המרצים אחד להיות אמור היה אריק טחון.
 הצבאיים ההיבטים על הצבאי בסימפוזיון

ב שנערך המיזרח־תיכוני, הסיכסוך של
 שתק- למרות אבל בירושלים. שעבר שבוע

 ולמרות למשתתפים, חולק כבר נאומו ציר
 ״היועץ״ החליט ראש־הממשלה, של לחצו
 דבריו את להשמיע שלא האחרון ברגע
הכנס. בימת מעל

 אלה, של בטענתם האמת מה לדעת קשה
 החלטתו את מסביר אותו שמעו כי שטענו

 אחת במה על להופיע רוצה שאינו בכך
 להניח, יותר סביר פושעי־מילחמה.״ ״עם

ה מן חריף היה שהכין המלא הנאום כי
 נגד חריפות האשמות בו ונכללו תקציר,
 יום- במילחמת והצבאי המדיני הדרגים

 האחרון הרגע של בשיקול־דעת הכיפורים.
 לחולל מתאים הזמן שאין כנראה, החליט,

ו בינלאומי, בפורום ועוד חדשה, סערה
הופעתו. את ביטל

 יומיים אבל לזיכרונות.״ זמן ״אין
 אריק הופיע המתוכננת הרצאתו מועד אחרי

 תוכניתו במיסגרת זה היה בשידורי־ישואל.
 התחלות — כל ראשית — סלע אורי של

 שהוקדשה — גדוליס דברים של ?ומנות
 בתחילת אריק שהקים 101 הקומנדו ליחידת

 כמד. חלק נטלו בתוכנית .50ה־ שנות
 (כיום באום שלמה כמו היחידה, מחיילי

 העלו הם ופלח. קצ׳ה בצה״ל), סגן־אלוף
 משהו אריק נשא דבריו בפתח זיכרונות.

 מעין — לאומה נאום להיות צריך שהיה
שלו. ״אני־מאמיך

 מדובר היה אילו לכאן בא הייתי ״לא
״עם אריק. אמר זיכרונות,״ בהעלאת רק

ופלח אריק קצ׳ה, באום, שלמה עם סלע אורי
בעצמאות!״ פוגעים מנופחים ״תקציבי־ביטחון

 אינו — שלנו העם כמו עתידו על שנאבק
 לבזבז מקום אץ בזיכרונות. לשקוע צריך

 לי, באשר העבד... על התרפקות על זמן
 עקרונות עקרונות־ביטחון, בהצבת מדובר

 היום.״ גם טובים שהם כשם אז טובים שהיו
 שלו, עקרונות־הביטחון את כשפירט ואז,

ל שיש בהשלכה להבחין חדי־האוזן יכלו
 כיום. צה״ל על לדעתו דבריו,
השאר: בין אריק, אמר

 לא זה צבאי גוף של ״רמת־הלחימה י•
 הגענו אם בידינו הנשמר וקבוע, נתון דבר
 ולחימה כוננות רמת לקיים כדי פעם. אליו

 ובתיר־ באימונים להתמיד חייבים גבוהים,
 ללא הצבאית המחשבה ובפיתוח גולים

הפסק...״
הדו היסוד הוא המיבצעי ״הדימיון •

 אף ולעיתים חשוב פחות לא שהוא מיננטי,
אולטרח־מודר מאמצעי-לחימה חשוב יותר

 לראש־ היועץ מייעץ בעצם מה אלה, רים
 לפי בהם.״ מבין שהוא ״בעניינים הממשלה

 להסיק היה קשה ״היועץ״, של דבריו נימת
 אכן ושהוא מתקבלות, אומנם שעצותיו

שלו. הייעוצי בתפקיד מאושר

כינוסים
כגץפחח מ״הד *ד7■תה אל

ובוהגי• בעזי־קרקעות
 סעודה משתפים דת

 כרי ״ח, רק עם
האדמות את להציל

 לקולנוע מסביב חשבת הצטופפו המונים
ל שידרו הרמקולים נצרת. בעיר נצרת,

אניס לדברי מאזין הקהל* :בנצרת האדמה כנס
!״ יעיש ! יעיש ! ״יעיש

■ד*ש

ה ענה שעליהן מלהיבות, סיסמות רחוב
 !יעיש !״יעיש קצובה בקריאה המון
 התנועה את כיוונו השוטרים !)(יחי ״1 יעיש

 ״הכינוס על הכריזה ברזה הכבד. בשרב
הערביות.״ האדמות על להגנה העממי
 במעברים, הקהל הצטופף הקולנוע בתוך

 הרבות הכאפיות המושבים. כל את מילא
בע וחזות הכפרים, מן באו שרבים העידו

 בעלי־אדמות שהם עליהם העידה ליהן
 כוהן־דת. תרבוש בלט ושם פה נכבדים.

 ובעיקר: יהודיים, אורחים עשרות באו
ה את הנותנים הצעירים, האינטלקטואלים

הערבי. ברחוב מדינית פעולה לכל מחץ
 הערבי- הציבור ראה לא שנים מזה

 כה שכבות שאיחד כזה, כנם הישראלי
 הדאגה זה: איחוד שהמריץ המניע רבות.

שט להפקיע עומדת הממשלה כי הכללית
 ״לייהד״ כדי בגליל, עצומים ערביים חים

הנדון). ,פיתוח״(ראה של במסווה
 רק״ח, היה הדוחף הכוח אמא״אדמה.

 בע- אך הערבי. ברחוב העיקרית המיפלגה
 המועצות וחברי כוהני־הדת לי־הקרקעות,

 רחוקים היו במאותיהם, שבאו המקומיות,
 שאין גורם אותם הסעיר מקומוניזם. מאד

האדמה. ערבי: לב להחריד כדי כמותו
 מד ראשי למיקרופון ניגשו בזה־אחר־זה
 ערבי- בלהט מי — וסיפרו עצוח־מקומיות,

 מה — ועניינית יבשה בשפה מי סיפרותי,
בסי מופקעות האדמות בכפריהם. מתרחש
ש הכפר, של ציבוריות אדמות טונות.
 ה- הנציב שם על המנדאט בימי נרשמו
כ עתה מוכרזות טכניות, מסיבות עליץ,
 לשיכץ, הדרושה אדמה ממשלתי. רכוש

בלתי־מעובדת. כאדמה מופקעת
אח חודשים לפני ביקש א׳ ראש־מועצה

 בלך- ונידחה שר־החקלאות, עם פגישה דים
 לעניינים היועץ אל פנה ב׳ מוכתר ושוב.

ל הבטיח הלה טולדאנו. שמואל ערביים,
 — מתחמקים הכל דבר. עשה ולא השתדל,

בשיטתיות. מתקדמת פעולת־ההפקעה אך
 ארוך, לבן זקן בעל דרוזי, בוהן־דת

 מדברים עדתו. כלפי היחס על מתמרמר
 מפקיעים אך אחוות־הנשק, על באוזניה

 הוא נפרד,״ עם איננו ״אנחנו אדמתה. את
 העם בני ״אנחנו נמלצת. בערבית מכריז

הדרוזית.״ בדת המאמינים הערבי,
בריל אחמד  הנואמים כל מעוניין. ג׳

 באסיפות כנהוג רמות, במחיאות־כפיים לוו
 זכו ביותר הסוערות לתשואות אך ערביות.

פרו :הבמה על היהודיים האורחים דווקא
 העברית, מהאוניברסיטה פוגל שאול פסור
פעיל. מאיר וח״כ אבנרי אורי
 הערבים, על רק לא מגן ,אני :פוגל •
 פעולות שמבצע מי היהודים... על גם אלא

המדינה!״ בדמות קודם־כל פוגע אלה,
 באירופה השבוע ״נפגשתי אבנרי: •

 הלאומי המחנה של בכירים אישים עם
 בסים שיש עכשיו משוכנע אני הפלסטיני.
ו ישראל מדינת בין ולשלום להידברות

 המשוררת :הכאפייה בטלת הנערה •
דאוד. סיהאס מרמלה, הצעירה הערביה

ו ישראל ממשלת בין פלסטינית, מדינה
 תחום כורות אלה פעולות אש״ף. הנהגת

ג׳יבריל.״ אחמד ברוח העמים, שני בין
 לא נעשות האלה ״הפעולות פעיל: •

פעול ובנגב... במרכז גם אלא בגליל, רק
משותפת.״ יהודית-ערבית להיות חייבת תנו

 לשאת שהבטיחה פרידמן, מרשה ח״כ
 — יעד — מיפלגתה התנצלה. דבריה, את

 ולפן הנושא, לגבי עמדה קבעה לא עדיין
 של הבדווי חח״כ גם לבוא. ממנה נמנע

 לבוא הבטיח אבו־רביע, מוחמד המערך,
האחרון. ברגע והתחמק
 שפעולת־ הוא, המוזר קריטי. רנע

 ברגע דווקא באה הממשלה של ההפקעה
ישראל. ערביי על המאבק של קריטי

הראשו הבחירות בנצרת ייערכו בקרוב
בבחי ראש־עיר ייבחר שבהן בישראל נות
 ברחוב המערך שסוכני מאחר אישיות. רות

 עם זה מסוכסכים החמולות, ראשי הערבי,
 מועמד על להסכים יכולים הם אין זה,

או קואליציה קמה זאת לעומת משותף.
ואי רק״ח בהשתתפות רחבה, פוזיציונית

 ד״ר הרופא בראשות בלתי-תלויים, שים
קומוניסט. שאיננו מנצרת, קרדוש אניס

 המנהל הגוף בראש גם עומד קרדוש
 שתי האדמות. הפקעת נגד המאבק את

ל ולהביא להשתלב, עשוייות המערכות
ה ברחוב ביחסי-הכוחות יסודית תמורה
ערבי.

מישפט
הקטנים את דופקים

 בשקריס אי״הבגח ,,ניסחו
 מדען אותי,״ לדפוק כדי

סרוסי ניסים הזמר
 ב- בנזועדון־התיאטרו) התקיים השבוע
 במים- מייוחד־במינו. סולחה טכס תל-אביב

 זימן רוח, ומצב בירה תוכניודזזרדיו גרת
 איש-חטלוויזיה את אגמון יעקב המפיק

 יחדיו, סרוסי ניסים הזמר ואת לונדון ירון
ביניהם. השלימו והשניים
 סרוסי את בזמנו לונדון ריאיין כזכור
 כי אחר־כך הואשם לונדון טנדו. בתוכנית

 הוא כי לו אמר בהתנשאות, בסרוסי נהג
 כיצד אותו ושאל ישראל-השנייה, של זמר
 מאחר שלו, הפופולריות את מסביר הוא

אפולו. כמו נראה שאינו
הת מועדון־התיאטרון בימת על ואילו

 כי סיפר לונדון והתנשקו. השניים חבקו
 ניסים הקרוייה התופעה את מבין הוא כעת

 אינו קהלו כי הסביר מצידו, סרוסי, סרוסי.
 אלא הראשונה, או השנייה ישראל של קהל
 מחיאות-הכפיים ולקול סרוסי. של קהל

 לונדון, ירץ משל שיר סרוסי לבסוף ביצע
הלחן. את כתב לו אשר

 תמו לא בכך אך קטנים. אפסים
האח בימים הפופולרי. הזמר של צרותיו
כי ידיעות, בעיתונים התפרסמו רונים
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