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— תתנהל לא הבאה המילחמה תהיה. לא הבאה המילחמה
 תפרוץ. לא הבאה המילחמה ביבשה. ולא באוויר לא בים, לא

 בחזית לא המצרית, בחזית לא — תתרחש לא הבאה המילחמה
הלבנונית. בחזית שלא וודאי הסורית בחזית לא הירדנית,

 — תתרחש ולא תתנהל לא תפרוץ, לא הבאה המילחמה
תהיה. לא פשוט הבאה המילחמה

 המילחמה ולכן מילחמה תהיה שלא הבטיחה ישראל ממשלת
מה. ויהי תהיה לא הבאה

 והיה תתנהל לא תתרחש, לא תפרוץ, לא הבאה המילחמה
 מיל־ אבל שיהיה. מה זה הפסקת־אש. הסכם רק יהיה תהיה. לא

השם. ברוך תהיה. לא חמה

אשקרה

 ישראל ׳מדינת
עם בשיתוף

/ג7 7 מיכה
והפאות: המשימות ׳לביצוע ׳הצעות בזוה מבקשת רשריאיל ־ממשלת

 ביהודה פלל להתנחל מבלי ושומרון, ביהודה רבתי התנחלות .1
ושומרון.

ההתנחלויות, ביצוע דרך של מדוייק פירוט לסלול צריכה ההצעה
 שכלפי ־בעוד רבתי, התנחלות יש שאכן הרושם ׳ייווצר פנים ׳שכלפי כך

כלל. התנחלות אין שאכן ׳הרושם ייווצר חוץ
 גוש־אמונים. ואינשי את לחייל מבלי ג׳וש־יאמונים, אנשי חיול .2

כך החיול, ביצוע דרך ישל מדוייק פירוט ׳לכלול צריכה ההצעה
 דבר, לסל ׳חיילים ויהיו צפא מחנות ׳בתוך יחיו בחש־ואמונים שאנשי

לצבא. שהיא דרך ׳בכל שיגוייסו מבלי
עוגות. לאכול מבלי עוגות, אכילת .3

 שהן כך עוגות, אכילת דרך של מדוייק פירוט לכלול צריכה ההצעה
שנאסלו. למרות שלמות, תישארנה

ביותר, המטומטמות ההצעות את לקבל מתחייבת הממשלה אין
תשתדל. היא אבל

/ג7 7 חידה
ת בזאת שואלת ישראל ממשלת :הבאה השאלה א

 ארץ־ ערביי של נציגים ז׳נווה בוועידת לשתף ניתן כיצד
ת משלחת יהוו שהם כך ירדנית, ממשלחת כחלק ישראל,  עצמאי

ה בך פלסתינאים, שאין למרות פלסתינאים, של  נציגות שתהי
 האירגון על־ידי ייוצגו ארץ־ישראל שערביי מבלי פלםתינאית,

 ושומרון, ביהודה העיריות ראשי על־ידי אלא אש״ף, המתקרא
 פי.אל.או, בלע״ז המתכנה הטרור אירגון כתומכי מוכרים שאינם

 לא שאיתו הנ״ל, המרצחים אירגון של אישורו את קיבלו אבל
 ושאירגוני קיים, שאינו הפלסתינאי, העם את לייצג לעולם, נדבר

 שישראל מי על־ידי מיוצג הוא אלא אותו, מייצגים אינם החבלה
 בוועידת פלשתינאים יהיו שלא בתנאי אותם, שייצג לנבון תמצא
 מכירים שאיננו האירגון •מל מוסמכת מישלחת ושיהוו ז׳נווה,

 משא־ ואופן פנים בשום לנהל מבלי משא־ומתן, איתם ונבהל בו,
 ולא ושהם, ידם, על שייבחרו אנשים עם רק אלא איתם, ומתן

ת מייצגים הטרוריסטים,  פלסתי־ שאינם ארץ־ישראל, ערביי א
 לכן, להיות, ועליהם מארץ־ישראל, נפרד בלתי חלק אלא נאים,

ת להבטיח ובכך ירדנית, ממשלחת חלק שתתפו  פלשתינאית ה
? 42 בן ורב־החובל קשר, 40 היא הרוח כשמהירות בוועידה,
 ז׳נווה לוועידת טיסה כרטיסי יוגרלו נכונה הפותרים בין

הפלפתינאי. העם כנציגי

ה זו מודעה מ ס ר ה פו שקר 26.9.77מ־ ב״הארץ״ א

/ג77
 של המשותפת הודעתם כי כזאת מכריזה ישראל ממשלת

 המתקרא האנטישמים ואירגץ יו.אם.אי. בלע״ז המכונה האירגון
ממש אותם ומוציאה מדינות מלהיות השניים את פוסלת כריה״ס

העמים. פחת
1פוס. על ישראל כזאת מכריזה לפיכך


