
במדינה
ם -1 הע

? תפעם דאן
 אמר הפא חרממכ״ל

לעימות♦ מוכן שצה״ל
ץ מי 8ע עימות

 מילחמד. מנבא חדש רמטכ״ל כל
 משד. ד.בא, הרמטכ״ל גם קרובה.

 יוצא אינו לוי, וחצי״) (״מוישה
ת זאת הודיע השבוע זה. מכלל לנ

ם י ב  לעימות מוכן צה״ל הצבאיים: י
באביב.

מין מילחמה  אולי יודע. מי ב
 ב- אולי בלבנונים. אולי בסורים.

״מחבלים.״
 כאלה אזהרות אלקטרוני. קיץ

 דיין משה שיגרתיות. בעבר, היו,
 ״קיץ מפני שנה בכל מזהיר היה

 זה חם.״ ״אביב או אלקטרוני,״
המו על שומר זה לחיילים, טוב

דריכות. של אווירה משרה זה ראל,
 יש 1983 אביב שבפרוס אלא

 משמעות כאלה שיגרתיות לפילים
אוז את חידד כולו והעולם שונה,

ניו.
 ובמיזרח, במערב רבים, מדינאים

ה המדיני הכישלון שמא חוששים
 במילוד ממשלודישראל של מוחץ

 להרפתקות אותה יביא מת־הלבנון
 תהיה העיקרית שמטרתן חדשות,
ולתקן הכישלון תודעת את למחוק

ת א _ וצה״ל. הממשלה יוקרת ,
 יהיה היעד כי מאמינים רבים
 כי הסבורים גם יש אך סוריה,

ירדן. יהיה היעד
 הגיון הרבה אץ למון. חלוקת

 הקרוב. בזמן ישראלי־סורי בעימות
 המדינות שתי ביו קיימת להיפך:
לבנון. חלוקת על אילמת הסכמה

הכי את לקיים מבקשת ישראל
 אם — לבנון בדרום שלה בוש

 רב־סרן באמצעות אם במישרין,
 כשליש הדבר: פירוש חדאד. סעד

 ישראל, בידי יישאר ממדינת־לבנץ
רוחה. על העולה ככל בו שתעשה
 הדבר כי לסורים, נוח הדבר
מלב 4096ב* להחזיק להם יאפשר

שיתוף בידיהם. כעת הנתונים נון,
הקיים וסוריה, ישראל בין הפעולה

ארי על־ידי רק הופרע ,1976 מאז —
 בחנות־החרסינה. השור שרון, אל

במקומו ובא השוד משיצא עתה,
 שיתוף־ה- יכול יותר, הגיוני נץ ;

לקדמותו. לחזור הסמוי פעולה
 אם רק להשתנות יכול הדבר

להנ מעוניינת ממשלודרגן תהיה
 ובאמצעותה סוריה, על מכה חית
 ליצור כדי ברית־המועצות, על

 המתאימה אווירה בארצות-הברית
 העצומות תוכניות־החימוש לאישור

 עימות שכל מניות אך הנשיא. של
 להביא עלול במרחב סוריה עם

 מרחיקת- בינלאומית להסתבכות
לה קשה ברית-המועצות, עם לכת
בכך. מעוניין הלבן שהבית אמין

 זאת לעומת חדסיץ. על איום ^
בה רב עניין לארצות-הברית יש

 המשא- לשולחן חוסיין המלד באת
והמתן.

 כי ערך, כל אין זה למשא־ומתן
 אינה שממשלת־בגין מראש ברור

להפ או הגדה, על לוותר חולמת
 להעניק או ההתנחלויות, את סיק

העצ ההגדרה זכות את לפלסטינים
 למשא־ומתן תהיה לא לכן מית.
 לנשיא לאפשר אחת: מטרה אלא
חשוב. מדיני בהישג להתפאר רגן

 למיש- חוסיין המלך ייכנס מדוע
 ז מישטרו את לסכן העלול זה, חק
 שארצות־הב- תשובה: יש לכך גם

לירדן. ישראלית פלישה תמנע רית
שמו לאחרונה צצו זה רקע על
לפ ישראל נכונות על רבות עות

 של המוצהרת כוונתו הוזכרה לוש.
 לחולל לאש״ף לעזור שרון אריאל
 תנועת- מצע הוזכר בירח. הפיכה

 יהודית מדינה על המדבר החרות,
 שיש נאמר הירדן. עברי משני
מיזרח, לעבר צה״ל בהפעלת הגיון
בגדה. האוכלוסיה גירוש תוך

 זו באפשרות מאמין חוסיין המלך
ה דיברי ביותר. מודאג והוא

 אמונה עודדו בוודאי הבא רמטכ״ל —
זו.

שד ותפקיד מיפוגחח כמועמדת נבחרה עתה ה1 התמוגגה. דורון שדה

 דוס!) (ודה8
ק בד■ תי

ם לי ^ ל  המי- אל בריצה בא קו
■  ביותר, נרגש היה הוא סדרון. י

 :לה ואמר דורון .שרה אל ניגש
 קלפיות, שתי כבר לספור ״גמרו

לטובתך!״ קולות 20 של הפרש ויש
 דד שרה רבה. היתד. ההתרגשות

 בבני- מוקפת במרכז, עמדה רון
כו במיפלגה. ובתומכיה מישפחתה

 ולברכה אותה לנשק ניגשו לם
 המיפלגה כמועמדת בחירתה על

שר. לתפקיד
 אמריקה ציוני בבית האווירה

 שעבר, בשבוע החמישי ביום
 המי- מרכז ומתוחה. חגיגית היתד.
מוע לבחור עמד הליברלית פלגה

 בממשלה, מטעמה שר לכהונת מד
 שהתפטר ברמן יצחק השר תחת
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