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שרון: אריאל
 אונס שר .,המטה
שוליים!׳׳ בדברים מתעסק

 אויאר שר ..ההצעה
וצינית!״ אינה שוון

 וחוות שמיו ..יצחק
אותי!״ מעניינים לא

 במערכת״בחירות שרון אריאל פתח כשבועיים לפני
 שאלות ערבי מנהל הוא הארץ בכל במסע״הופעות משלו.

 ושרון שואל הקהל מיקרופונים. מוצבים באולם ותשובות.
ספקנים. לשיכנוע יעילה שיטה זו אם אותו שאלתי משיב.
 של הבהירות מידת ומה השואל, של הספקות עומק מה תלוי

 ברורות תשובות רוצים אנשים יותר, מסובך שהמצב ככל התשובה.
 לזה קזיש מעריך ואני ברורות, תשובות להשיב משתדל אני יותר.
השפעה. של מסויימת מידה

בחירות
השאלות? מתרכזות תחומים באילו •
 שבמהלכם כאלה, אירועים בכעשרה השתתפתי עכשיו עד

ביטחון. בנושאי היו רובן שאלות. 300כ־ נשאלתי
 יותר הזה שמסע־הבחירות טוענים בליכוד •

 מעמדך את לקדם נועד לליכוד, קולות להביא משנועד
האישי.

אני. רק ולא עצמו, את מקדם בציבור שמופיע מי כל כך, אם
ארנס? של במטה־הכחירות משתלב אינך מדוע •

 גדולים ועמודים סיסמות שוליים. בדברים מתעסק לא אני
 ולמישרדי־ לעיתונות טוב אולי זה לנו. יעזרו לא בעיתונות
 תשובות רוצה הציבור זה. את אוהב לא הציבור אבל הפירסום,
 להופיע וכדי במטה. כיועץ ולא בשטח, נמצא אני לכן לשאלות.
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 שני לקיים למערך בהצעה שרון אריאל פנה השבוע
 הצבאית, הבחינה ומן פומבי, באופן ללבן כדי מיפגשים,

 לערוך הציע שרון ישראל. של הביטחון שאלות את
 ללימודים המכון פירסומי על שיתבסס מישחק״מילחמה,

אסטרטגיים.

נחירות
 מיפלגת״העבו־ של מטה״הבחירות ליושב״ראש פניתי

שרון. הצעת על דעתו מה לברר כדי וייצמן, עזר דה,
 תפיסתו, את לבוחר יציג אחד כל הזה. השלב את כבר עברנו

כזה. מישחק לערוך מקום אין כרגע בעצמו. יחליט והבוחר

 לשמש יכולה כזו שתגובה חושש לא אתה •
 כחוששים אתכם להציג כדי הליכוד, בידי כמכשיר

ויכוח? מפני
 חילוקי־ יש תנועת״התרות. זה ממנו שחושש מי לעת־עתה,

 שהוא אמר הוא עובדה, עצמם. לבין בינם הביטחוני, בנושא ריעות
, מתנגד. ושמיר סיפוח, בעד

לה להיענות מתכוונים לא אתם מיקרה בשום •
צעה?
עיךדור) סי1(י רציני. לא זה סיבה. שום לנו אין

 , פולקה הרוזן את שרצחה לח״י חוליית של חשיפתה
 את שאלתי בשוודיה. בעיקר בעולם, סערה עוררה ברנדוט
 ובעל־ מהנדס היום החולייה, מפקד אז זטלר, יהושע
 יזיק דבר״הרצח שפירסום חושש אינו אם דלק, תחנת

מדינת־ישראל. של לקשרי״החוץ
 שאנחנו יידע שהעולם חשוב בעולם. קרננו את ירים רק זה

לנו. יועיל רק זה חזקים.
 כי טוענים שם רבים הרוחות. סוערות בשוודיה •

מדינת־טרור. היא שישראל דכך נוספת הוכחה זו
רוצים! שהם מה שיחשבו עם? בתור לנו מפריע זה מה אז

פרשות
 עכשיו, דווקא שמיר ליצחק יזיק לא והפירסום •
הבחירות? לפני

 הכללי הכיוון לי חשוב לא. חרות גם אותי. מעניין לא שמיר
 ממני פרץ זה כל לכן עברי־פי־הפחת. אל הולכים ואנחנו שלנו.
 עכשיו בלב. חזקה רוח עם מעטים היינו אז הנה, עכשיו. דווקא
קטנה. ציפור של רוח ורוחנו גדול, צבא לנו ויש רבים אנחנו

 הסגרתך את תדרוש ששוודיה חושש אינך •
לדין? ותעמידך

 מי העולם לכל אוכיח ואני פוליטי, מישפט יהיה זה אדרבא! לא.
ברנדוט. היה

הפירסום? על מתחרט אינך •
עכשיו. פירסומו וגם הכרחי, היה המעשה לא. בכלל לא.
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