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 במעוכת־הכיזוב הגדורים הישואריים היומונים ארבעת השחתם איו מדהים:
ויכוח! ומנעו לקונסנזוס קואו הם איו רמילחמה, הטיט הם איו הוישמית.

ת ידיעות[ רונו ח ]א
חיסלו! תלמידי נגד

 יצאנו ואנו הפור, נפל ואכן,
 דם לשפיכת קץ לשים שלנו מהאיפוק

מקרב הרצח אנשי על־ידי יהודי

רוזנבלום הרצל ד״ר

 איש ואף הערביים. היטלר תלמידי
 יוכל לא בליבו, שהאלוקים אחד,

 :״בחיפזו• זה בענייו פעלנו כי לטעון
 •ונו הטרי: אש״ף שאקדוחני לאחר רק

 ובגרמניה וביוון ובאיטליה בצרפת
 הלך והגל פנימה, שלנו הארץ ובתור
 קמנו —טוטאלי לפוגרום והפך וגבר
 עילאי איפוק אחרי עצמנו על להגן

וממושך.
7.6.82 רוזנבלום, הרצל

הקונסנזוס! קרמה
 רישמית נודע אחר־הצהריים אתמול

 את להוציא לצה״ל הורתה שהממשלה
 האש לטווח מחוץ אל הגליל ישובי כל
 בסיסיהם על מלבנון, הטרוריסטים של

ומיפקדותיהם.
 שהיה מה אישר ההודעה פירסום

 מאתמול החל כבר לשער אפשר
 השבוע בסוף כי כן: לפני לא אם בבוקר,
 למילחמה לצאת שיש הוחלט שעבר

 לבנון. בדרום אש״ף אירגוני נגד
 מן וההפגזות האוויר מן ההפצצות

 — בשבת שהחלו הים ומן היבשה
 שבת, בליל ישובינו הפגזת על בתגובה

 מיתקני הפציצו ישראל שמטוסי לאחר
 בעיקבות — ביירות במערב אש״ף

 ארגוב השגריר בחיי ההתנקשות
 כוח את לרכך נועדו בלונדון,

 ולשמש המחבלים של ההתגוננות
 וטורי רגלים כוחות לפלישת הכנה

שיריון.
 של הפעלתם חייב הצבאי ההגיון

 רחב: בקנה־מידנה כוחות־קרקע
 לגרום מסוגלים ותותחים מטוסים
 לטהר ביכולתם אין אך ונזקים, אבירות
אוייב. מכוחות רחבי־ידיים שטחים

 מתוכנן הגליל״ ״שלום מבצע ...
 ליטני מבצע של המתכונת לפי איפוא
 הכוונה עתה כן כאז שנים. ארבע מלפני

 ארוכי כלי־הנשק את להרחיק היא
 איזורי מקירבת המחבלים של הטווח
 כי לקוות יש שלנו. הצפוני הספר
 יסבלו שכוחותינו בלי תושג זו מטרה
 וכי אבירות של מינימום מאשר יותר

 הידיעות למרות — הציפיה תתאמת
 לצה״ל, הסורי הצבא בין אש חילופי על
רישמיים סוריים גורמים שמסרו כפי

האחו
 מהתערבות יימנע הסורי שהצבא —

 זירת את תרחיב אשר יותר, רצינית
הקרבות.

 זה, ברגע להעריך שאפשר כמה עד
 מיבצע בעד בממשלה ההכרעה נפלה

מודרך שיהיה מיבצע כלומר מוגבל,

שוקן גרשום
 ישובי את לשחרר המגמה על־ידי
 מסיוט המערבי והגליל הגליל אצבע

אש״ף. אירגוני מצד פעולות־האיבה
 של העיקריים מנהיגיהם שני ...

 בסיגנונו אחד כל התייצבו המערך
 יסוד ויש צה״ל, מיבצע מאחורי שלו,

 דעת את גם ביטאו בזה כי להאמין
 התמיכה כי להוסיף, הראוי מן בוחריהם.
 שמתכוון למיבצע ניתנת הציבורית

 ההכרעה סמכות את ביטחוננו: לחיזוק
 להשאיר עלינו עצמאית״ ״לבנון מהי

הלבנונים. בידי ׳
7.6.82 מערכת, מאמר

 יחוסו להתפדר
הממשלה!

 התפללנו ואתמול ...שילשום
 המשימות ולהצלחת חיילינו לשלום

 נתפלל היום גם עליהם. שהוטלו
 להוסיף חייבים היום ואולם, לשלומם.

 וכושר חוסנה למען חרישית תפילה גם
 יתן מי ישראל: ממשלת של עמידתה

 בשעה תימעד, ולא יתן ומי תיבהל, ולא
 שאיננו ועולם עם קבל מוכיח שצה״ל

אלו, מילים של פירושם מה יודע

 האגף שגם חיוני ואולי ...רצוי
 מפ״ם לאמור המערך, של השמאלי
 אלא יימנעו, לא ושריד, אלוני והח״כים

 נגד סיעתם כמיצוות ידם את ירימו
סיעת שיזמה בממשלה אי״האמון הבעת

אחרונות ידיעות

כן־פורת ישעיהו
 רק לא מיבחן, של יום זהו חד״ש.

לאופוזיציה. גם אלא לממשלה
8.6.82 בן־סורת, ישעיהו

הבוגדים! הראה

שניצר שמואל

 אינו אולי צה״ל, של הטיהור מסע בעת
 התיאוריות עם אחד בקנה עולה

 אבל להזיות, המומחים של המדיניות
 מדם עקובה מציאות הוא בשבילנו
 ועלינו מדי, רבות שנים חיינו שבצילה

 יושם לא שנעשה, שמה להבטיח החובה
 שקמה חזית־מצילי־אש״ף על־ידי לאל

עלינו...
 ״שלום במבצע הבא השלב זה

 שנעמוד ולוואי העולם) הגליל״(ושלום
הצבאי. בשלב שעמדנו כמו בו

11.6.82 שניצר, שמואל

התשה! ומנוע
 השבוע בסוף התפתח הגליל בישובי

 כ״מילחמת רק להגדירו שניתן מצב
 כפי — התשה ומילחמת התשה״,

 אותה היא — לכל עדיין שזכור
 הבטיחו ישראל דוברי שכל התפתחות

 ישראל כל ותיווצר... תשוב לא כי
 על היא וחובה לזה, זה ערבים

 תושבי את לחלץ ממשלת־ישראל
 שלתוכה ממלכודת־האש הצפון

נלקעו.

דק משה
 הדבר אם דיפלומטיים, במאמצים

 צה״ל, הפעלת על־ירי או אפשרי. עוד
המצב. מן המוצא זה אם

6.6.82 מערכת, מאמר

אחרונות ידיעות
■ורם! שקט,

 בממשלה הפוליטיקאים לכל
 והתווכחו ואמרו, שחשבו ובאופוזיציה,

 העיתונאים לכל ביקורת, ומתחו
 וכתבו, שדיווחו המאמרים וכותבי
 משתתפי לכל וחירפו, ותקפו, וניגחו

המחאה... הפגנות
 ומתכנסי בתי״הקפה יושבי ...לכל

בערב... שישי ימי
 אחד ולכל יחד לכולם אלה, לכל

הזאת; הקריאה מופנית לחוד,
 את כולכם מילאתם היום עד

 ויכוח שלנו... בדמוקרטיה תפקידכם
 בנה אלא — המוראל את עירער שלא
 של יותר וטובה עמוקה הבנה

 עם־ישראל של בעיית־הביטחון
 הגיע עכשיו במחבלים. במילחמתו

יורים. עכשיו להפסיק. הזמן
שנשארו אלה כל צריכים עכשיו
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 הגבול ולתושבי לצה״ל להצדיע בעורף
 תוכלו הכל, שיסתיים אחרי הצפוני.
 ולהתווכח ולדון ולנתח לשוב כולכם

 ולהפגין... ולמחות ולהגיב ולכעוס
 בבקשה. שקט — בינתיים
 יורים. עכשיו
שקט.

6.6.82 ניר, עמירם

ניר עמירם

 עתה המטוהר האיזור אל ולחדור לשוב
צה״ל... על־ידי

10.6.82 מערכת, מאמר

ש !ניירות את ועו
 הגדולים המרכזים אחד היא ...בירות

 מושב מקום — המחבלים ארגוני של
 ריכוז ומקום הראשיות מיפקדותיהם

 תישאר אם לה, יונח אם שלהם. הנשק
 אין הזאת, המילחמה לגבולות מחוץ
 תתחיל שממנה ספק .כמעט

 המחבלים אירגוני של ההתאוששות
הטרוריסטים ינסו וממנה המוכים,

!הוויכוח אח לדחות
 השאלות) (של היסודי ...בירורן

 המיל־ שוך עד להדחות כנראה יצטרך
והקצינים הסמלים הטוראים, חמה.

האחו
 זה יהיה לא באמת ואולי לוחמים, עדיין
 לוויכוח זו בשעה אותם לחשוף הוגן

וגלוי... חופשי

 שריד אלוני, למפ״ם, אשר
 דברם כלל שבדרך — ווירשובסקי

 הפעם שתקו הם — אופניו על דבור
 זה בתחום יש כנראה, יותר. או פחות

 הפרט חיי בין סימטרית אנאלוגיה
 — פשוט לסמל טוב שלא מה והכלל:

 יצטרך לפיכך כולו. לקהל טוב לא
 נחזיק ובינתיים להידחות, הוויכוח

נצטער. שלא ונקווה אצבעות כולנו
11.6.82 טל, אברהם

01ו'11£8
.,מיבצעמוגנוו

 מחושב סיכון שבין הדק ההבדל
המבט בנקודת תלוי מסוכן חישוב לבין

השנחרצה״ו!
 הושג הגליל״ ״שלום ...במבצע

 גם ביטוי לידי שבא לאומי, קונסנזוס
 וגם בכנסת פרס שמעון של בנאומו

 ממיפלגת חברי־הכנסת בהצבעת
העבודה.

 מבחוץ האמריקאית לתמיכה
 יש מבפנים הלאומי ולקונסנזוס

וגם מדינית חשיבות רבה, חשיבות

רעד
 את לנהל הממשלה על צבאית.
 התמיכה את תאבד שלא כך המיבצע

 העבודה מיפלגת על האמריקאית.
 את הקונסנזוס. על לשמור מוטל

 זאת עושה והוא צה״ל יעשה ״השאר״
, לאל. השבח טוב,

10.6.82 בראלי, מאיר

זמר חנה
 ממשלת ובתוצאה. — המתבונן של

 את במוצהר אתמול הגבילה ישראל
 בהיקף הן בלבנון, צה״ל פעולת יעדי

 של הקילומטר 40( שלה הגיאוגרפי
 באויביה והן והרקטות) התותחים טווח

הסורי.) הצבא ולא בלבד (המחבלים
 שהמשימה לכך מייחלים ...כולנו
 שלא בידו, תצליח לצה״ל שהוכתבה

 לגיזרה מעבר אל הסלמה תהיה
 רבתי התכתשות ואל לביירות שמדרום

 תמיכה על הנשענים הסורים, עם
 מוכנים רובנו סובייטית. מדינית

והעירעורים ההירהורים את להשעות

 עד הפעולה של שונים מאפיינים על
י לסיומה.

 אתמול בחר ...ראש־הממשלה
 בשם בלבנון המיבצע את להכתיר
 אינה שמטרתו משמע הגליל״, ״שלום

 האיפול זר. שטח אינו ויעדו מילחמה
 לאמצעי בדיווחיו צה״ל שנקט הכבד

 צרכים לשרת נועד התיקשורת
 עדיפות להם יש כזו שבשעה מבצעיים,

 יוסר כאשר לדעת. הכללי הצימאון על
 להצלחה תקוותינו אם נדע האיפול,

 נפגעים מעט צה״ל של מלאה
 כולנו התממשו. אכן והסתבכויות,

יהיה. שכם תפילה
7.6.82 מערכת, מאמר


