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העם
ואז/...״ רזג״ן ■■עצוב

 הפרדישראלי העיתון
ע? המדינה את מייסר

רוצחים.7 נשק מפירת
 המתפרסמים' בתצלומים, די לא
 העולם, בעיתוני ימים כמה בכל

ב צה״ל חיילי מופיעים שבהם
צבא־כיבוש. של קלגסים דמות
 המתפרסמות בידיעות די לא

 יום מדי כימעט בעיתוני'העולם
 שביתות, בתים, פיצוץ הפגנות, על

ב ועיתונים אוניברסיטות סגירת
לישר המעניקות המערבית, גדה
קולוניאלית. מדינה של דימוי אל

המתא ידיעות כך על נוספות
 חס־ כספקית־נשק ישראל את רות

 דיכוי של למישטרים רת־מצפון
העולם. ברחבי ורצח

 זה שטח על ממונים בישראל
 שר־ בהשראת ציניים. טכנוקראטים

 עם וקודמיו), (הנוכחי הביטחון
 את עושים הם גנגד, אריה בלי או

ה אל נשואות כשעיניהם עסקיהם
 הכנסות־היצוא, של סטטיסטיקה

הנג העצום בנזק להתעניין מבלי
 העולמית בדעת־הקהל לישראל רם
מו בעשרות אולי, העולה, נזק —

ה״כלכלית״. התועלת על נים
 מאמר לשמש יכול לכך דוגמה

 בעיתון השבוע שהתפרסם ראשי,
 ניו־יורק בעולם, ביותר החשוב
 פרדישראלי עיתון — טיימס

תפ יהודים ממלאים שבו מובהק,
הקור העורכים, בקרב מכריע קיד
והמפרסמים. אים

 הכותרת את נושא המאמר
בגואטמלה״. ״אמוק
במלואו: לשונו וזו

 ״מר־ לגואטמלה קרא דיפלומט
עכ להתרחש״. העומד חץ־דמים

מתרחש. זה שיו
 זו. בארץ באלימות חידוש אין

ו הימין שבין המיותרת במילחמה
 נפש אלף 30 אולי ניספו השמאל

 בקצב הוא החידוש שנים. 15ב־
 ה־ שרוחש החדש ובבוז — ההרג

ה לדעת־הקהל הנוקשה מישטר
 לו להשיב יש כך על אמריקאית.

כגמולו.
 תחילה שאבו גואטמלה שליטי

 רגן. רונלד של מבחירתו עידוד
 דרך תמצא ממשלתו כי סברו הם

 זכויות־ להבטחת החוקים לעקיפת
 הנשק אספקת את ותחדש האדם,

הם .1977ב* שהופסקה האמריקאי,

 של משליחותו נוסף עידוד שאבו
בדי מכובד גנרל וולטרם, ורנון
כ וושינגטון על־ידי שנשלח מום,

רצון־טוב. של שליח
 לבטל הציע אכן וולטרס הגנרל

אספק את ולהתיר האמבארגו את
 2.5 בסך ״לא־קטלני״ ציוד של תו

בת תבע הוא אך דולר. מיליון
 תיתן גואטמלה שממשלת מורה
 תצ^צם שהיא לכך כלשהו סימן

 אינדיאנים, — יריביה טבח את
 נוצרים־דמוקר־ או לוחמי־גרילה

 את יתחוב שלא לו נאמר טים.
 גם לו נאמר הזולת. לענייני אפו

 במקום הנשק את להשיג שאפשר
 עצוב — וכן בארגנטינה אחר,
בישראל. — זאת לציין

 בתבונה, החליטה, רגן ממשלת
 לעצמה. לדאוג לגואטמלה להניח

 משותפות־לפשע נמנעה היא כך
 מכן לאחר שאירעו במעשי־הטבח

 יום־ של בחג איכרים 45 רצח —
 ועכשיו האחרון, בספטמבר ראשון

 כפריים 50 של ורציחתם חטיפתם
זוהו״. שלא ״תוקפים על־ידי

לי הסתם, מן נועדה, האלימות
 לקראת השלמה של אווירה צור

הק במרס שתערכנה הבחירות
 אחד גואטמלי גנרל כאשר רוב,

הבחי לרעהו. השילטון את ימסור
 לכל ראוייה שאינה הצגה הן רות

וושינגטון. מצד שבח
 אימצה לפחות, הנייר, גבי על

 מכבר לא ממשלת־רגן לעצמה
 זכויות- למען קשוחה מדיניות

 על לומר מה הרבה לה היה האדם.
 תביט מתי בפולין. הצבאי הדיכוי

דרומה? גם
 של הראשי המאמר באן עד

 קוראיו, להמוני טייטס. ניו־יורק
 היה האמריקאית, החברה צמרת

המספ היא ישראל :ברור מסר בו
 הפאשיס־ לכנופייה הנשק את קת

בגואטמ השולטת הרצחנית טית
 ב־ שותפה-לפשע היא ישראל לה.

 מוש־ שבהם מחרידים, מעשי״טבח
 המרכז ואנשי האינדיאנים מדים

 ולא (הנוצרים־דמוקרטים), המתון
 וכל שמאליים. לוחמי־גרילה רק

עצ שארצות־הברית אחרי — זאת
מכך. חוצנה את ניערה מה

תד נשחקת יום, אחרי יום כך,
 כ״דמוק־ ,ישראל של הקודמת מיתה
וכ התיכון״ במיזרח היחידה רטיה

 ובאה והומאנית, ליברלית מדינה
 לגמרי. שונה תדמית במקומה
 השפעה להיות עלולה זו לתדמית

 לחוש העמים יידרשו כאשר רבה
 לתמוך בשעת־צרה, ישראל לעזרת

מדי סיוע לה להושיט או במעשיה
ני.

הממשלה
סמעו תיוחד תיתפול

 על רגזו השרים
 ולבן — שרון אריאל

מצריים. את תקפו הם
לו ישראל של שיטת־המימשל

 מיוחד־במינו. צביון עתה בשת
 המוסדות עומדים המדינה בראש
:הבאים

 מנחם ראש־הממשלה, •
 מכסא־ המדינה על המנצח בגין,

 עמוד (ראה שלו המושאל הגלגלים
 משהו על מחליט הוא כאשר ).10
 בימית, לסחטני־הפינוי פיצויים —

 ארצות- עם מיזכר־ההבנה ביטול
ל זכות״הבחירה שלילת הברית,

 מהערבים האוטונומיה מוסדות
 מחליט הוא — תושבי־ירושלים

 סופית..בכל היא והחלטתו לבדו,
 אותו, מעניינים שאינם העניינים

 ומצוי מהממשלה, רחוק נשאר הוא
הנצים. השרים בין כבורר רק

 אריאל הביטחון, שר־ •
 עצמאי, כגוף־מימשל הפועל שרון,

ב ומצפצף משלו. מדיניות המנהל
חברי״הממשלה. שאר על גלוי
 ושרון, בגין בלי הממשלה, >•

 פחות־ בעניינים החלטות המקבלת
 על מתמדת רטינה תוך חשובים,

 מרבית על השנוא שר־הביטחון,
השרים.

 חותמת־ שהפכה הבנסת, •
ו שהיא, השפעה כל חסרת גומי

 רודפי-פירסומת מתרוצצים שבה
 משותקת האופוזיציה למיניהם.
בעי עסוקים כשחבריה לחלוטין,

 בכל. הכל של טוטאלי במאבק קר
(לב כנץ פעם מופיע רבין יצחק

ל (זכות־בחירה כיונה ופעם נון)
מו גור מוטה בירושלים). ערבים

 ולמחרת כיונה הימים באחד פיע
 וה- דת־ישראל את המשבח כנץ,

 מלי־ הדתיות. למיפלגות מתחנף
כש למעשה, מושבתת את־הכנסת

ב שעות שבע במשך פועלת היא
מים. וטוחנת שבוע

 — עניין לשום אין זה במצב
סי — חיוני ואף חשוב שיגרתי,

ההחל ענייני. בטיפול לזכות כוי
 נקבעות והעמדות מתקבלות טות

 דבר להם שאין שיקולים על־פי
עצמו. הנושא עם

 דוגמה ופירסומת. בורות
 נסע כאשר השבוע, ניתנה לכך

 חברי־המנד למצריים. שרון אריק
 ריש־ היתר בלי שנסע רטנו שלה

 לזילזולו נוסף אות בכך ושיש מי,
ב נסע שאריק מכיוון זה. במוסד
 ושר- ראש־הממשלה עם תיאום
מת הרטינה כי ברור היה החוץ,
 בילבד. הפורמלי לאקט ייחסת

 לוי, דויד בפועל, ראש־הממשלה
לבגין. הדברים את להעביר ביקש

 מצטמצמים הדברים היו אילו
ממ נזק שום נגרם היה לא בכך,

לכת. הרחיקו הם אך שי.
 ידיעות ממצריים שיגר שרון

ב היה לא הישגיו. על אופטימיות
 כמו נוהגים, המצרים כי פלא, כך

 הנוגע בכל רבה בגמישות תמיד,
 מסיני. בנסיגה הקשורות לסוגיות
 ואף בעינה, נשארת זו גמישות
הנסי מועד שמתקרב ככל גוברת,

הסופית. גה
 בידידות התקבל לא אריק אמנם,

תק זו המצרית. העיתונות על־ידי
 :הסיבות אחת קשות. אותו פה

 שרון השמיע לו, האופייני בטאקט
לה יש כי דעתו את נסיעתו ערב
 כדי בחבל־ימית התשתית את רוס

 האפשרות את המצרים מן למנוע
לרי החוזר זה, באיזור להתיישב

מלאה. מצרית בונות
ה על רגזו חבדי־הממשלה אך

ב שרון של האופטימיות ידיעות
 של במטח הגיבו והם מצריים,
 בישיבת־ מצריים. על — התקפות
ב קשים דברים הושמעו הממשלה

 נבעו שחלקם מצריים, נגד יותר
 מתאוות־ חלקם מדהימה, מבורות

הי לאריק השינאה אך פירסומת.
העיקרי. הגורם תד,

 זהה, היתד, תוקפי־מצריים קבוצת
 קבוצת־העסק־ עם במיקרה, כאילו

 של דרכו לבלימת המתארגנת נים
ירי שר־החוץ, עמד בראשה אריק.

 על במאבק שרון של העיקרי בו
מפי מצריים כי נאמר בגין. ירושת

מקד שהיא מפני ההסכם, את רה
 יוזמת־ כל (מילולית) בברכה מת

 שהיא נאמר הערבי. בעולם שלום
 מפני קמפ־דייוויד, רוח את מפירה
ישר עמדות את מקבלת שאינה

האוטונו רעיון את ד,מרוקנות אל,
תוכן. מכל מיה

 היו האם :שהתבקשה השאלה
 ההיפך, את אומרים השרים אותם
 דיעות שרון אריאל השמיע אילו

מצריים? עמדות על שליליות

ט11ב* דישון ?
 חיים בין הישן המאבק

 שרון ואריאל בר־לב
חדש♦ לסיבוב נכנס

בש ישן אתה האם ז שאלה
 שד־ הוא שרון אריק כאשר קט

?״ הביטחון
 המחשבה לא. כר־לב: חיים

 אני מאוד. אותי מטרידה הזאת
 ו־ בלתי־אחראי כאדם אותו רואה

 לפעמים מנסה הוא בלתי־מאוזן.
וה השקול המדינאי את לשחק
 המיק־ באים אחר־כך אבל רגוע,

ה טיבעו החוצה פורץ שבהם רים
 עובדי כלפי ביחסים — אמיתי

 או גנגר, בפרשת ,מישרד־ד,ביטחון
למ בקשר פיתאומיות בהחלטות

 חרד בהחלט אני בשטחים. דיניות
 הן — לקרות שעלול למה מאוד

 הן הכללית, הביטחונית מבחינה
 מישרד־ בתוך ליחסים בהקשר

צה״ל.״ ובתוך הביטחון
 אריק על המלא הקטע זהו
 בר- חיים שהעניק בראיון שרון

 מים־ ומזכיר רמטכ״ל־לשעבר לב,
 לירחון־המיפלגה לגת־העבודד״

ב כך על ידיעה שידור נזיגוון.
 הופעת לפני . עוד בשבת, רדיו

 כאשר לסערה, שגרם הוא הגליון,
 להתנצל מהרדיו ביקש בגין מנחם

שי המשך את מנע ובכך כך, על
דורה.

 ושרון בר־לב ישנה. שינאה
 ועל- היטב זה את זד, מכירים

זה. את זה שונאים הם כן
הח היא חדשה. שינאה זו אין

 זה היה רבות. שנים לפני לה
 התקדמות את שבלם בר־לב חיים
 מצד,״ל פרש שרון בצבא. שרון

אח — לדבריו ממנו, גורש או —
 בר־לב, של ויורשו שחניכו רי

ש החליט אלעזר, (״דדו״) דויד
כ הבא. הרמטכ״ל יהיה לא הוא

ביום־ד,כיפו לצה״ל שרון שחזר
 שלו בנגמ״ש־ד,פיקוד פתח ,רים

העי כשהיעד ,במילחמת־ד,גנרלים
 לפני בד־לב. היה להתקפה קרי

בר־לב. קו להקמת שרון התנגד כן
 בין הניגוד אישית, מבחינה גם

 לאט, מדבר 'בר־לב בולט. השניים
ב מהר, מדבר שרון נמוך. בקול
 תמיד מפגין בר-לב גבוה. קול

 איש הוא שרון מוחלטת. שלווה
הסערות.
 מאבקים של רבות שנים אחרי
 את עכשיו השניים העתיקו בצד,״ל,
 של היריה המדינית. לזירה מאבקם
 אלא היתה לא בבזיגוון בר־לב
נוסף. סיבוב פתיחת ה צי פוזי ת או מ ח ו ל

ם 23165 הזה העול




