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מכהנים
 )22 מעמוד (המשך

ש עד שרון אריאל השר הסתובב
ה את שכינה שלו, החייל את מצא

הת אצלנו ״רעל״. בשם עיתונות
ב לאור שיצאה לעיתונות ייחסו

 אם לגמרי, אחרת המילחמה ימי
 כמו יותר: חיובית בצורה לא כי
 בעל מלאכותי ממתיק סכרין, אל

 הכתבות .כל למדי. מגעיל טעם
ה המילים עם הללו, המלוקקות

 החמק־ הפרשנויות וכל גדולות,
 והן בחילה, ממש לנו גרמו מקות
העיתונות. את הציפו

 הכלל מן היוצא היה הזה העולם
 רבים של דעתם את שביטא היחיד,
 ועל־כך בחזית, החיילים מן מאוד

הכבוד. כל
אי־שם פוקס, יגאל

בוליטת סחירה
— האמת את אומר מי

״ה או רון אימרי הח״כ
1 )2337( הזח״ עולם

 בהארץ קראתי )17.6.82( היום
התיאור את העיתונים ובשאר

רון ״כ ח
מימין איגוף

הקר על רון אימרי ח״כ של הבא
המע המחשת לשם בצידון, בות
 כדבריו: צה״ל, של ההומניים שים

מ להימנע צה״ל ניסה ״תחילה
 הדבר אבל ולצידון, לצור כניסה

שונ ואז יקרים, בקורבנות עלה
ההוראה.״ תה

 בהעולם קראתי אתמול והנה,
 הכותרת את שנשאה בכתבה הזוג

 לחלוטין, הפוך תיאור מילחמוג
 שליוו הכתבות של עתן מפרי

״ה צידון: לתוך הפורץ הכוח את
 לא צה״ל בעיצומו. צידון על קרב

 הפלסטינים של שהלחימה שיער
 עדיין אז עקשנית. כל־כך תהיה

 לעזוב העיר תושבי התבקשו לא
ה שפת אל ולעבור בתיהם את

 על- הוזכרה שלא (עובדה ים...״
הכ כל — אחר עיתון שום ידי
!) בוד

 זה סותרים שהתיאורים ברור
בתי אפילו מצאתי ולא זה, את

 אישור שום ״הרישמיים״ אורים
ש לי נראה רון. הח״כ לדברי
 לעניין שתחזרו הוא מאוד חשוב
 קיבוצניקים של הסכנה כי הזה,

 היא מימין שרון את המאגפים
 של מסכנתו יותר גדולה אפילו
עצמו. שרון

ירושלים שחק, ישראל
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ק - היעד רו וזח״מוש פי
מ להגדיר צריכה ישראל

 המילח- מטרות את חדש
מה.

תס אם לעשות ישראל תיטיב
הקילומט 40 מהצעת בהקדם תלק

ב הצפון. בגבול המפורזים רים
 נשק כלי יש העולמי הנשק שוק
לר ואפשר זה, לטווח מעבר שהם
 כבר אם בעיות. בלי אותם כוש

 את לשפר גדול כה מאמץ נעשה
 את לכוון יש ישראל, של ביטחונה

 לטווח חיוביות למטרות תוצאותיו
פי :היא העיקרית המטרה הארוך.

 ה־ תעבור זה בלי החימוש• רוק
 טילים של לאסטרטגיה מילחמה

ובאוויר. בים ביבשה, מרחיקי־טווח
 העתיד ביטחון את להשאיר אין

 העתיד ביטחון מדינאים. בידי רק
ה פירוק ובראשונה בראש הוא

 מירב את לכות יש ולכך חימוש,
הלאומיים. המאמצים
מי , ע ה מ מאוחד עין־חרוד ל

חאציר סנמ
 של המשכה היא הכלכלה

המדיניות•
 יש מאוד מתואמת ממשלה אכן,
 ששר־הביט־ בשעה בגין. למנחם

 לבנון, על התקפה עורך שלו חון
 על התקפה ארידור יורם עורך

 י ב־ המגוייסים החיילים של שכרם
 ועוד. עוד בו לקצץ ורוצה חזית,

מהר עצמי את מוצא אני לפעמים
 ה־ נערכה כך לשם לא אם הר.

 שהג־ כשם בדיוק הזאת, מילחמה
והגב מארגנטינה גאלטיירי נרל
 את בישלו מבריטניה תאצ׳ר רת

שיוכלו כדי הפוקלנדים מילחמת

ארידור שר
המילחמה תמשך

 שהם הכלכליות בגזירות להתמיד
עמיהם. על מטילים

חיפר, בחומי, ויקטיר

• • •
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 מתה הפלסטינית המדינה
להריון, השמיני בחודש

הקורא. טוען
 הפגזים עם ושחד, אבו־עמאר
 צבא״הגנה־ את הזמין והקטיושות,

״אנו באמרו: ללבנון לישראל
וב וסהלן!״ אהלן לכם, מחכים
 על כתוב העברית פה שבעל תורה

 אומר שבעל־הבית מה ״כל האורח
 רפול וימלא ,צא׳!״ מלבד עשה, —
יציאה! של האיסור את

 או (אודות קצידות כתבתי אני
ב פלסטין למדינת שירי־תהילה)

 ו־ ואבו־עמאר ספרותית ערבית
 הם — מתוכנם אותם רוקנו שות׳

 פלסטין מדינת שעון את החזירו
 ערבים לי ואמרו אחורה שנה 20

 ובאקה־אל־גר־ בלוד ישראליים
שנה!״ 50 ״לא, בניה:

ב נפגש סרטאווי עיצאם הד״ר
 ישראלים שלום מנהיגי עם אירופה

 עשו ומה הדדית, הכרה על ודיבר
 לעי- אמרו ן במיפקדה החכמים

 ל־ מייד וחזור פיך ״סתום צאם:
)26 בעמוד (המשך
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