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חצי־אוטוממי מקרו־שיקופיות

יותר. ויפה בהירה השיקופית — קוורץ־יוד עם

 עם היחידי ״ליזיגאנג״, מקרן־שיקופיות
רחוק — ושלט 24̂\ קוורץ־יוד נורת
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ת להשיג ת הצילום בחנויו המובחרו
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במרחב
המים

ההטי־די* תסת־־ם מת■
ב כיום המסתמן היחידי סימן־השאלה

 יובלי הטיית בחזית הרשמי, הערבי מערך
נש בישראל רק לא ללבנון. נוגע הירדן,

 השכנה של כוונתה בדיוק מה השאלה אלת
מעו הערביות בבירות גם מצפון; הקטנה

 חלק רבות. שאלות לבנון של עמדתה ררת
 של הכללי מזכירה אל השבוע הופנה מהן

 הגבר חסונה. עבד־אל־חאלק הערבית, הליגה
 האנגלי, והחינוך הסמוקים הפנים בעל

השאלות. כל על טובה ברוח השיב
הער חייבים שבהם המקרים ברוב —
קולקטי ופעולה אחידה בעמדה לנקוט בים

 לבנון. של המיוחדת עמדתה בולטת בית,
אין מתי  הבעיה תיעלם בו למצב נגיע ו

הלבנונית?
 של עניינו היא זו שאלה על ״התשובה

הלבנוני.׳׳ הפרלמנט
 בל על ידה את לבנון סמכה האם —

 יוצאת ללא ,הפיסוה ועידת של ההחלטות
הנלל? מן

.כן.׳׳
, אותן? וביצעה —

בביצוע.״ מתחילה ״היא
תחנת־שאיבה, הוקמה כן, אם מדוע, —

וזאן? נהר על סכר עדיין הוקם ולא
 היא אשר כל מבצעת מי־הירדן ״מועצת

 באופן הערביים המים לניצול כחיוני רואה
בהח כלולה תחנת־שאיבה והקמת — יעיל

 הטכני הצוות והחלטות לפיסגה ועידת לטות
מי־הירדן.״ מועצת של

החצבאני? למי בקשר ומה —
 מימיו את לנצל פעולות כעת ״נערכות

הערבית.״ הטריטוריה בתוך
. בקשר שוב — . . ן ו נ ב ל  עלולה היא ל

ת להיתקל בו ת בתגו צוע כדי תוך ציוניו  בי
 לכוחות לתת הסכימה היא האס — ההטייה
עליה? להגן כדי לשטחה להיכנס ערביים

 — מובהקת צבאית בעיה שזאת ״למרות
 ועידת־ החלטות ברוח לגביה, הבנה הושגה

 כל מפני לבנון על שההגנה כך הפיסגה.
מובטחת.״ תהיה ציונית תוקפנות

ת עמדתה היא מה —  לבנון של האמיתי
רנון לגבי  ה־ וצבא הפלסטיני השיחרור אי

הפלסטיני? שיחדור
 את ״שאל צחק: חסונה עבד־אל־חאלק

שוקיירי.״ אחמד האח
ת למדינות בקשר ומה — האח הערביו
מו האם רות? הן את קיי תי בויו  הנס־ התחיי
 ה׳ ומיפעל הפלסטיני הארגון כלפי פיות

הטייה?
 חלקה את מדינר. מכל לקבל עומדים ״אנו

 לא אחת מדינר, עם רק כה, עד בתקציב.
ב התשלום: לצורת בנוגע להסכם הגענו

 להסכם שנגיע אחרי בשרותים. או מזומנים
 לומר יהיה אפשר זו, יחידה מדינה עם

 את מילאו הערביות המדינות שכל בבטזזון
המפ הערבית, הליגה כלפי התחייבויותיהן

הפלסטיני.״ השיחרור ואירגון המשותפת קדה
הת האם הירדן. נהר לעניין נחזור —
צוע מוריה חילה ת בבי  של ההטייה פעולו

הבניאם? מי
ה את בעצמי וראיתי לדמשק ״נסעתי

 בסוריה ד,בניאס. נהר על הנערכות פעולות
 ה־ ועידת להחלטות בהתאם מתבצע הכל

 בוועידה שנקבע לוח־הזמנים ולפי פיסגה,
זו,*

 בקשר כה עד עשתה מה ירדן? עם ומה —
הירמוך? נהר על אל־מוחייבה סכר להקמת
ה הפעולות בביצוע החלה כבר ״ירדן

 ה מקוד ואני הסכר, להקמת בקשר ראשוניות
 שקבעה לוח־הזמנים לפי תבוצע שהתוכנית

הירדן.״ מקורות לניצול הטכנית הוועדה
 שבאמת בוודאות, לומר נוכל מתי אז —

ת את סיימנו לו  המים לניצול ההטייה פעו
הערבית? האדמה לטובת הערביים
 ה־ מי את לנצל נוכל 1967 שנת ״בסוף
 תיכננו בתחילה הירדן. יובלי של שטפונות
 שהקמת אלא ,1966 בשנת תסתיים שהעבודה

שלמה.״ שנה לבדה תיקח אל־מוחייבה סכר
 ישראל עם שהמלחמה הטוענים יש —

ת התחלת בגלל השנה, עוד תפרוץ  פעולו
 הפלסטיני. השיחרור צבא והקמת ההטייה

זו? טענה על מגיב היית אין
 תוכן על יודע שאני ״ממה הייך: חסונה
 אוכל השונות, ובפגישות בוועידות השיחות

 מעשה כל על להגיב מוכנים אנו לך: לומר
 שהערבים, לומר גם רוצה אני תוקפנות.

 זאת אין אבל שלום. אוהבים מטבעם,
 תוקפנות עם להשלים מוכנים שהם אומרת

 גם אני זכויותיהם. נגד או מולדתם נגד
בתוק יפתחו לא שהערבים להדגיש רוצה

 ולכל תוקפנות, כל על יגיבו הם אך פנות,
 תוכנית־נגדית לנו יש — שיהיה מקרה

מובנה.״

חינוך
ח3 לכל אל״ד-בי״ח י
 דנה לא השניה, הערבית ועידת־הפיסגה

חשו בעיה הירדן. יובלי הטיית בענין רק
 הבורות בעיית הייתה שהועלתה, אחרת בה

 על־ דווקא הועלתה השאלה הערבי. בעולם
 שבעצמו בלה, בן אחמד אלג׳יריה נשיא ידי

 שהותו בימי ערבית ולכתוב לקרוא למד
הצרפתי. בשבי

 נציגי באלכסנדריה נתאספו הוועידה בתום
שהחלי ערב, ארצות כל של החינוך משרדי

 האנאלפאבתיות. על מלחמת־קודש להכריז טו
 אנשים מיליון 42 נמצאים הערבי ״בעולם
המ קבעו וכתוב,״ קרוא יודעים שאינם
 עשר תוך הזה הנגע את לחסל ״יש חנכים,
שנים.״

 האזרחים כל את ללמד שקשה מכיוון
 הגילים בני עם להתחיל הוחלט אחת, בבת

לירות שתיים־וחצי יעלה חניך כל .40־10

4
חסונה כללי מזכיר

שלום.״ אוהבים מטבעם, ״הערבים,

 וחשבון כתיבה קריאה, שילמד עד מצריות,
 ללימוד שעות 200 שעות־הוראה: 300ב־

 לידיעות 50ו־ חשבון ללימוד 50 קריאה,
כלליות.
 המורים ימשיכו הלימודים תום אחרי
 חדשים, ארבעה במשך חניכיהם עם להיפגש

 ולכתוב לקרוא יתמידו שאלד, לוודא כדי
המשו ההוצאות שלמדו. במד, ולהשתמש

 עשר של לתקופה דולר, מיליון 210 ערות:
 שלמות. משכורות יקבלו המורים כל שנים.

 המיבצע כל יהיה מתנדבים על נסמוך ״אם
הפקול דיקן קוטב, יוסף ד״ר קבע לשווא,״

 ואחד קאהיר, באוניברסיטת לחינוך טה
המיבצע. ממתכנני

 שמיבצע ספק אין החרות. פירוש
 רבי־ מיבצעים על בחשיבותו עולה זר,

 בארצות כיום הנערכים אחרים, חשיבות
 הדי־ של עורק־החיים היא ״החרות ערב.

 שאינם שאנשים לתאר אפשר ואי מוקרטיה,
 הדי־ את לנצל יוכלו וכתוב קרוא יודעים

 יהיה קל בורות של במצב כי מוקרטיה,
 אחמד ד״ר סיכם הרותם,״ את להפקיע
חב למחקר הלאומי המרכז ראש ח׳ליסה,

 האומה למועצת שנשא בנאום במצרים, רתי
וסוציא דמוקרטית מדינה ״אנחנו המצרית.
הסוציא את לבצע אי־אפשר אך ליסטית.

 אנאלפא־ הם מאזרחיה 70סש־״/ בארץ ליזם
הוסיף. בודים,״
 הגרוע אינו זה, בשטח במצרים, המצב

 האנאלפבתיים אחוז ערב. ארצות שבין
 ,68.7 תוניס ,67.6 ירדן השונות: בארצות

 סעודיה ,81.2 סודן ,70 מצרים ,80 אלג׳יריה
,81.2 עיראק ,60.8 סוריה סטטיסטיקה, אין
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