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 השחקן עם ערם
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ואהובתי ארצי
וערכית) (בעברית

בירושלים שער־שפם גגון עד חיילים
בלתי־חוקי...״ בלתי־נזוסרי, ״איוולת,

במדינה
העם

בסלע. דיבור
בתד׳ גידוף

הישראלית השיטה זוחי
 את מגדפים הכל : החדשה

הזמן כל במשך הבל
שר־הביט־ יהיה שרון אריק ״אם

 מישרד על בטנקים יצור הוא חון,
 בגין מנחם אמר !״ראש־הממשלה

המר השר עתה שהוא האיש על
בממשלתו. כזי

 זאת אמר כי הסביר אחר־כך
 אלא — אחת פעם ולא בצחוק.

פעמיים.
 כי יודע, מתחיל פסיכולוג כל
 ״בצחוק״. נאמר אינו דבר שום

 של מכשיר אלא אינה ההלצה
 באופן אדם, משתמש שבה ביטוי,

ש דברים להגיד נדחף לא־מודע,
״ברצינות״. לאמרם מעז הוא אין

אר שימחה כאצבע. עשו לא
 הוא התנצל. לא וגם צחק, לא ליך

 לבצע יכול הוא אריק: על כתב
 יריביו את ולשלוח צבאית, מהפכה

 הוסיף, מכן לאחר למחנה־מעצר.
הרא יהיה עצמו, ארליך הוא, כי

 למחנה אריק על־ידי שיישלח שון
כזה.

 של השקולה דעתו זוהי כאשר
 שר־החל־ על ראש־הממשלה סגן

 ענייני כל על עתה החולש אות,
 את לשלוח והמבקש ההתנחלות,

 הרי — מישרד־הביטחון אל ידו
 ארליך שלא גם מה מפחיד. זה

להת השבוע התכוונו שרון ולא
חב ששניהם הממשלה, מן פטר
בה. רים

 מוכן היה אמנם עצמו אריק
 תפקיד תמורת רק אך — להתפטר

 על הודיע כאשר סגךשר־הביטחון.
 שלו, שופרות״התעמולה בכל כך
 העם. לטובת יפה כמחווה נראה זה
 את הבין אריק את שהכיר מי אך

 לו יקנה שאריק אחרי :השיטה
 בתפקיד במערכת־הביטחון .אחיזה

 חייו את יהפוך הוא סגן־שר, של
יח לבלתי־אפשריים, שם בגין של

 ש־ עד הזדמנות, בכל תחתיו תור
 לידיו יפול כולו מישרד־הביטחון

בשל. כפרי
 מן בשעתו אריק התפטר כך

 לענייני ״יועץ להיות כדי הכנסת
 בנסיון־ רבין, יצחק של ביטחון״

 שר־הביט־ של חייו את למרר שווא
 ייאלץ כי עד פרם שימעון חון

אולם לאדיק. מישרדו את למסור

 גור, מרדכי הרמטכ״ל בעזרת פרס,
נכשל. זה ונסיון שרון, את הביס
 באצבע,״ עשו ״לא בגין את גם

 הבין הוא הצברית. האימרה לפי
 למסור בהחלט סירב הטכסיס, את
כי אף — לאריק הסגן תפקיד את

ב ממנו ,היפטר1 הדרך זאת היתד,
ממשלה.

שי פועלת. הגידו!! שיטת
ש הממשלה, של הגידופים טת

בהת השבוע איימו משריה שניים
לוי), ודויד הורביץ (ייגאל פטרות

וחיים רום משה הח״כיס בין *
קאופמן.

 המדינה. לתחום מוגבלת היתר. לא
הבינלאומית. בזירה גם פעלה היא

הכ !״הטעייה של שיטה ״זוהי
 על בתגובה ראש־הממשלה, ריז

לש המצרי ראש־הממשלה הודעת
 ממשלת כי חליל, מוצטפה עבר,

 ל־ שוטף באופן דיווחה מצריים
 במשא־ומתן המתרחש על אש״ף

האוטונומיה. על
ישר של עניינה זה שאין מובן

ש כשם מצריים, מדווחת למי אל
 למי מצריים של מעניינה זה אין

ב השימוש אך ישראל. מדווחת
 אל־ אנוור כלפי ״הטעייה״ מילה

 לכבודו, מאוד רגיש שהוא סאדאת,
 הדיפלומטי כישרונו על מלמדת

בגין. מנחם של
 השיטה בננות. רפובליקת

הופ דיפלומטי כמכשיר גידוף של
 מועצת־הבי־ החלטת נגד גם עלה

ה הקונסנזוס את שביטאה טחון,
 בגדה עתה המתרחש על עולמי

 עכשיו הוא זה קונסנזוס המערבית.
 ארצות־הברית אף כי עד חזק, כה
ב הסתפקה נגד, להצביע העזה לא

 קלוש. באופן שהוסברה הימנעות
 בישראל מזויינת מחתרת הופעת

 החזקה״ ״היד ושיטת הנדון) (ראה
 את מאחדות הכבושים בשטחים

הכובשת. ישראל נגד כולו העולם
״החל :ראש־הממשלה תגובת

 בלתי- בלתי־מוסרית, אווילית, טה
חוקית..,״

 בננות,״ רפובליקת נהיה ״לא
 ש־ הדרישה על בתגובה בגין קבע

 כהן גאולה של ״חוק־ירושלים״
 העמיד הוא בכנסת. יעבור לא

 שום לממשלה אין כאילו פנים
וכ בכנסת, החקיקה על השפעה

ב הממשלה התערבות עצם אילו
 למדינה ישראל את הופכת חקיקה

מרכז־אמריקאית.
הקו כי כמובן, יודע, ילד כל
 בגין, בהנהגת הליכוד, של לות
 ש״י ,המערך של הקולות עם יחד

לקב שהביאו הם אלוני, ושולמית
 קולות אם כהן. גאולה חוק לת

ית לא החוק נגדו, יצביעו הליכוד
 מדובר לא סופית. בקריאה קבל

)23 בעמוד (המשך

בגין* הממשלה ראש־
״הטעייה...״
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