
■ ג קוראים האלה לחברה

 סקנדינביה של 1 מספר הלהקה הם
בינלאומיים ורדיו טלביזיה כוכבי

 חיפה לנמל בהגיעם צי״ם, של ״מולדת״ האניה סיפון על צולמו והם
שעבר בשבוע
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ן 968 הישראלי הקצב פסטיבל בפרסי שזכו
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 גרילה לוהם כי מאו, שד האימרה
 אותו הסובבת והאוכלוסיה דג, כמו הוא
לאח מאוד פופולארית נעשתה המים, היא

חד אותה שמים העולמית. בעיתונות רונה
 מפקד ערפאת, יאסיר של בפיו לבקרים שות

אל־פתוז.
 המחתרת שאירגוני ככל ברורה: כוונתה

ו ערב עמי את לברור יצליחו הפלסטיניים
 להם ייקל כך הטירור, למעגל ממשלותיהם׳

' לפעול.
 ישירה תוצאה היתד, הימים. ששת מלחמת

 התבוסה אל־פתח. של פעולות־החבלה של
 ממלחמת־הבזק, שבאה ההיסטורית,' הערבית
 מיליונים הפעילה האיבה למעגל הכניסה

ק נפגעו ערב ממשלות ערבים. של רבים
 ונקרעו בותקו ערביות• מדינות שלוש שות,

המה הוסיפה החבלה לאירגוני אבל לגזרים.
 מדובר בפירסומיהם, כוח. הישראלית לומה

ביר המתאמנים מגוייסים, אלפים על-עשרת
 מגיע דיין, משה הביטחון שר לדברי דן.

.3000ל־ המספר
 למעגל להכניס החבלנים הצליחו השבוע

 על הרצחנית ההתקפה לבנון. את גם זה
פעולת־ד,תג את גררה באתונה אל־על מטוס
 נמל־התעופה על האחרונה הישראלית מול
ביירות. של

מאנ ששניים פלסטין, לשיחרור החזית
ה היתד, באתונה, ההתקפה את ביצעו שיה
ממ התכנסה כאשר אבל לכך. הישיר גורם
 שעות, ארבע בת לישיבת־חירום לבנון שלת

 איש העז לא החליטה, אשר את והחליטה
הפלסטי־ החבלנים על להתמרמר מהשרים

 ה־ פראבדה עיתון
ב 25מה־ סוסלןבאי
 את שהזכיר דצמבר,

 היה הזח. העולם
 על המדבר מאמר זה

 מערכת קבעה השאר ובין במרחב, המצב
 הישראלי אזה העולם' ״השבועון כי פראבדוז

בגי ותלמידים סטודנטים בין מישאל ערך
 לעשווז יש מה אותם ושאל שונים, לים

 את לרצוח יש כי השיבו 96/"0 לערבים.
ו יותר סובלניים היו השאר הערבים. כל

ו לרחנות־ריכוז אותם להכניס שיש אמרו
־ כדומה.״

 ולא — אצלנו הזה המחקר את חיפשתי
 פשוט אמת, שפירושה פראבזה', מצאתי.
 הפסיכולוגית מהלוחמה בחלק שקר, פיברקה

ישראל. נגד
המיש־ כי המאמר, מקריאת לגמרי, ברור

 ושהוא אקטואלית, לבעייה מתייחס הנדון אל
 של המיידי לעתידם -ונוגע לא־מזמן נערך

המוחזקים. השטחים ערביי
ש הזה, בהעזלס שמצאתי היחידי הדבר

 של לפאבריקציד, בסיס לשמש היה יכול
 יותי לפני שנערך מ־שאל היה פראבדה,

 עשר עד שש בני ילדים בין שנים, 12מ־
הער על יודע אתה ״מה נשאלו: הם שנים.
איתם?״ לעשות צריך ומה בים,

 98ל0 ביותר: חמורות אמנם היו התשובות
 פירסמנון הערבים. את להרוג שיש השיבו

 בחינוך הצורך את להדגיש גלוייה: במטרה
 ובית־הספר הגן בגיל עוד ולסובלנות להבנה

וה־ העברי — העמים ושני מאחר היסודי,

סגה 12 מלפני הילדים מישאל
הנמ בסיסיהם חיסול את להציע או ניים,
בלבנון, צאים

 אל־יאפי עבדאללה הממשלה ראש להיפך:
 מסוכן ברגע אחדותו על לשמור לעמו קרא
זה.

 יתמרמרו לבל מהנוצרים ביקש כלומר:
 האוכלו־ עם יתנגשו פן אירגוני־הטירור, על

 לא־מבוטל חלק ועם בכלל, המוסלמית סיד.
 באירגונים התומכים הנוצרי, הנוער של

אלה.
★ ★ ★

, ן ג  נרחב מקום תופסת זו פעולה כי מו
 את ריכזנו הזה. העולם של השבוע בגליון

 המאורעות על ביותר המקיפה האינפורמציה
 שפעלו המרכזיות הדמויות ועל השוטפים,

בהן.
 מגישים אנו המאורעות, לכיסוי נוסף אבל

להשתל האחראים על מפורט דו׳׳ח גם לך
לשיח־ החזית אירגון כולה: הדברים שלות

פלסטין. רור
 ב־ גם (הידועה פלסטין תחריר ג׳בהת

ההתנק אחדי זכתה, ג׳ת״ף) ראשי־התיבות
 ״הזרוע של המלגלג בכינוי באתונה, שות

ה גם היא שכן אל־פתדז״. של האווירית
 יולי בחודש אל־על, מטוס לחטיפת אחראית
שעבר.

 האיר־ שני בין קשר כמעט אין למעשה,
גונים.

 לפירסו־ זכה שאל־פתח בעוד אולם,
 בכל אם כי בארץ, רק לא — מירבית מת

ל ידועים פעולתו ויסודות — תבל חלקי
פחות. הרבה מוכרת שג׳ת״ף הרי מדי,

 מ־ נאסף זה אירגון על החומר מן חלק
 חלק עצמה. ג׳ת״ף כולל שונים, פירסומים
בעברית. לראשונה מתפרסם

★ ★ ★
מ קטע קיבלתי אחדים ימים לפני

 בשלוב. זה בצד זר, לחיות חייב־ם — ערבי
מחר. אז היום, לא אם

★ ★ ★
ר מדו?{ כ ז  עכשיו דווקא פראבדה נ
 לטעון רצינה שאב עוד, מה הישן? במיטאל

ה פאשיסטית, מחשבה בעלי בישראל שיש
 יכלת — גבול ללא הערבים את שונאים

 שהשי לעשרות, סיפוחיסטיים עסקנים לצטט
 באופן שנים, 12 לפני לא דעותיהם את מיעו

ה לבעייה בייחס עכשיו, אם כי תיאורטי,
השמחים. של בוערת

 כביכול להסתמך החליטה זאת בכל מדוע
 סילוף בדי עד — הזה העולם על דוזקא

ושקר?
 הזה שהעולם מפני לנו: ברורה הסיבה

ה חשובים, בינלאומיים גורמים על מהימן
 לגמרי אחרת בצורה לפירסומיו מתייחסים

 ישראליים לפירסומים מתייחסים שהם מכפי
 לומר מוסקבה ביקשה כאילו זה בדרך־כלל.

 ובאר־ באירופה דעת־הקהל מעצבי לאותם
ו ״ראו, צות־הברית: ל י פ ם א ל ו ע  ה־ ה

זאת.״ קובע ה ז
 הגיעו בלעדי. סובייטי תכסיס זה אין
 ערביים תועמלנים של דברי־תעמולד, אלינו

מת אותו על מסתמכים הם שגם קיצוניים,
 מחקר היד, כאילו אותו ומציגים מישראל, קר

 גם כי בישראל. דעת־הקהל של אקטואלי
ב הזה להעולס יש יחס איזה יודעים הם

נרת ואינם בעולם, מתקדמים חוגים אותם
 שמו את לנצל על־מנת דבריו מסילוף עים

למטרותיהם.


