
במדינה
העם

הלקח
האמיתי

 פירושה את ידעו שמעטים ספרדית, מילד,
 המאורעות, כל על השבוע שלטה המדוייק,

 ־ מ א בישראל: וההתבטאויות המחשבות
*. ו ג באר
ש אחד, פרט נשכח הכללית בהמולה
 יותר חשוב היה ארוך לטווח משמעותו

לכך. גרם מי חולף: מאורע מכל
 אירגון־ חברי צעירים, טרוריסטים שני
 בנמל־התעופר, פשע שביצעו פלסטיני, חבלה

הגפרור. את שהדליקו ,הם — באתונה
ממשלת־ישר־ את הכריח באתונה המעשה

 היה והשבוע — פעולת־תגמול לנקוט אל
 מדינית שגיאה היווה זה מעשה כי ברור
 זה, תגמול על כתגמול ממדי־ענק. בעלת
שעשה. מה דה־גול הנשיא עשה

החבל שני הצליחו כך אפסי. כמחיר
 אפסי, ובמחיר מינימליים באמצעים נים,

 ראשונה ביטחונית מכה ישראל על להנחית
במעלה.

 הוא ההשתלשלות. של האמיתי הלקח זהו
הפלס בטרור לזלזל מסוכן כמה עד מלמד
 השפעות — העקיפות ובהשפעותיו טיני

ה מן אלף פי מסוכנות להיות העלולות
ופגזי־בזוקה. מוקשים של הישירות תוצאות

ם י ס ח □ י ' י ב ח ר מ
פגישות

חשאיות
 השבוע, מלאה היתד, המערבית הגדה
 וסכנות תוכניות־שלום על סיפורים כרגיל,

 הסדרים ועל חשאיות פגישות על מלחמה,
 הפלסטי־ עמדו הסיפורים כל במרכז כפויים.

לפיתרון. לתרום ויכולתם נאים
ביותר: הסנסציוניים הסיפורים שני
 החל ומשם לעמאן, הגיע הגדה תושב •

 המחתרות ראשי עם פגישות לעצמו מארגן
 הראשונה פגישתו הפלסטיניים. והאירגונים

 ה־ אירנון של המיפקדה אנשי עם היתד,
 יחיא עומד שבראשו הפלסטיני, שיחדור
 ל־ החזית אנשי עם ניפגש כן אחרי חמודה.
 זכה לא אל־פתח מפקד עם פלסטין. שיחרור

 אצל לגשש הפגישות: מטרת להתראות.
 שיסכימו הסיכוי מה הללו האירגונים אנשי

 הכרתה תמורת ישראל, עם ישיר להסדר
הפלסטינית. ביישות

 להסכים עמד סיפור, אותו לפי חמודה,
 חשש מתוך אולם כזאת. לאפשרות עקרונית

ממ התחמק מעמדו, את יסכן זה דבר שמא
 שהסכים היחידה הסיבה מחייבת. תשובה תן

 שהוא מפני היתד, האיש את לפגוש בכלל
 יהד שעמד ותיק, ידיד על־ידי אליו נשלח
 הפלסטיניים. הפליטים נציגות בראש עימו
 בישראל, מחוזי שופט עתה הוא זה ידיד

אל־הווארי. נימר מוחמד ושמו
 הגיע כנעאן חמדי שכם עיריית ראש #1

 בבירת בעמאן. קצרה שהייה אחרי לביירות,
 לקיום הצעה המלך של לעיונו מסר ירדן

 בביירות ואילו ישראל. עם תכליתיים מגעים
 על- ,לראיון לקבלו המצרי מד,שגריר ביקש

נאצר. הנשיא אצל ביקור להסדיר מנת
 במלונו חיכה הסיפור, אומר כך כנעאן,

 סידר שלא רק לא המצרי השגריר לשווא.
 בעצמו סירב אלא — נאצר עם פגישה לו

 איתו התקשר בינתיים כי לראיון. לקבלו
 אל־תלהוני, בהג׳ת ירדן, ממשלת ראש

 שפגישה לו ואמר כנעאן, של אוייבו־בנפש
 ירדן. כלפי בלתי־ידידותי לצעד תיחשב כזו

תוכ מציע כנעאן אל־תלהוני: שבפי הנימוק
ישראל. עם ישירות שיחות של נית

ך ז נ י ח
טמרין פרשת
 אוניברסיטת של הסינאט קיווה השבוע
ב־ האחרונה המילה נאמרה כי תל־אביב,

)15 בעמוד (המשך

 אמבארגו אמבארגו. סוגי שני יש *
או של צאתן מניעת — פירושו ״פנימי״

מדי אל בעל־האמבארגו של וסחורות ניות
 אמי מדינה• באותה לפגוע כדי אחרת, נה

איסור״ הטלת פירושו: ״חיצוני״ בארגו
 אחרת מדינה של ולסחורות לאוניות יציאה
 זהו המיקרים בשני מטיל־האמבארגו. מנמלי

שעל־סף־מלחמה. אקט

בפרס יום
בפיליפינים ימים 3

ביפן ימים 11
בהונג־קונג ימים 4
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