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 השלישי ביום ישראל בעיתוני פורסמה מרעישה ידיעה
 דיווחו המדינית, בזירה ההתפתחויות על בדיווחיהם שעבר. בשבוע
 שהועלתה חדשה, הצעה על הראשיות בכותרותיהם ישראל עיתוני

 במזרח הפיתרון לגבי במחלוקת השנויים הנושאים אחד לגבי
אל־שייך. שארם של עתידה :התיכון

 שר־ זה היה כאילו נמסר בלונדון בידיעה
ה עמיתו עם שבשיחתו אבן, אבא החוץ,
 בעיית את לפתור ההצעה את העלה בריטי,

באמצ א־שייך ט&ארם הישראלית הנוכחות
ישר על־ידי המקונ^יממצריים חכירת עות
ה סוכנויות על־ידי הופצה הידיעה אל.

 העולם, רחבי בכל הבינלאומיות ידיעות
ולתגובות. להדים מקום בכל זכתה

 א־שייך שארם החכרת שרעיון היחידים
ה קוראי היו לגביהם, חדש נשמע לא

 העיתון היה הזה העולם המסויים. שבועון
ה את שפירסם בעולם, והיחידי הראשון

 מש״ — לידתה מקור כולל במלואה, ידיעה
 במדור — ארצות־הברית של רד־החוץ

 הזה (העולם שנה חצי לפני עוד תשקיף
1726.(

 עיתון ששום בינלאומי, סקופ זה היה
 טרח ולא אליו התייחס לא בעולם אחר

הידי נראתה ימים שבאותם מפני לצטטו,
 אותה משמשת עתה מדי. כדמיונית עה

 הצדדים בין ממשיים לדיונים נושא הצעה
בדבר. הנוגעים

נינסון שו לנאומו תחזית ץ

 :חדשה אמריסאית הצעה1
 ערביים שטחים
לישראל! יוחכרו.

 ומתגבשת הולכת האמריקאי משרד־החוץ בחוגי ^
 , בשיחות הקסאון את לפתור שנועדה חדשה, הצעה 1

 תחזור ישראל כי המשוכנעים האמריקאים, יארינג.
 קדימה אחד עד1 כבר חושבים לשיחות, קצר זמן חוך *

 לערבים ישראל בין הדיעות חילוקי פתרון לגבי
לנסיגה. בקשר

הכ מאיר, גולדה שראט-הממשלח אחרי
אי ישראל ני לאמ-יקאים בביקורה ד,ירה

 נסיגה על יארינג עם כלל לדכי סוכנה נה
 שאדפ-אל-• כפו שטחים, יש וכי טוטאלית

 מד תהיה לא שישראל הגולן, ורמת שייר
 הגעה האמריקאים העלו מהם, לסגת גנה

כט דמיונית ראשון כמכט הנראית חדשה,
עם.

 שטחי כמה לנכי ני מגיעים האמריקאים
יוס למשל, שארפ-אל-שייך, כמו מחלוקת,

 תסכים לכאורה :<זבא הפיתרון על כם
 והריבונות איה ממקומות" לסגת• ישראל
על•. יסומל זה לפגרים.'דבר תוהזר עליהם

 למקומות־ אזרהיים פקידים־ הכנסת ירי
 ישראל תמשיך זאת עם יחד אולם אלה.

הפ פי על מקומות, ■באותם נוכחת להיות
מצריים. לכין מינה מיוהר הנידה כם

תה-, האמריקאים, לעצמם מתארים כך,
1 ' למשל. שנה. סר שנים. של ------ —- י שארס-אל-ש״ך את לישראל פגריים כיר נ  1 ׳ למשל, שנה, 30 שנים, של מגויים

י לא המצרית הריבונות גבוה. תשלום תמורת
ויי־ •־־־"1י ־<־- ■־-— ־־־ — ......

הבינל הסקופ כמוכן, זה, היה לא
1726 כגליון כ,,תשקיף" הידיעההאחרונים. בחודשים שלנו היחידי אומי

[
הפלסטינית האומה

אינם הזה, העולם של המידע מקורות כי
 האמריקאים של רבים מהלכים בלבד. ישראל לתחומי מצטמצמים

 פורסמו למשל׳ ישראל, ממשלת את שהפתיעו האחרונה, בתקופה
 על הסתמכות תוך הזה בהעולס בהבלטה

בלעדיים. מקורות־מידע אותם
,1970 באוקטובר חודשים, חמישה לפני

 היחידי העיתון )1729( הזה העולם היה
 הנשיא בעמדת שינוי חל כי קבע אשר

 הודענו הפלסטינית. ליישות בקשר ניכסון
 פומבי בנאום כי תשקיף, במדור אז כבר

 פומבית הכרה ניכסון הנשיא יעניק קרוב
הפלס האומה בזכויות ארצות־הברית של

או פירסום אחרי חודשים כארבעה טינית.
 לקונגרס בהודעה התאמתה. היא ידיעה, תר,
שבועות, שלושה לפני העולם, מצב על

 הפלסטינים בזכויות בפומבי ניכסון הכיר
גולדה. ממשלת את והרגיזה שהביכה בצורה

 ביתר התייחסה אילו פחות, נבוכה היתד, ישראל שממשלת יתכן
הזה. העולם של הבלעדיות לידיעות אמון

 רי־ ארצות-הגרית, שנשיא לוודאי קרום
״ ־'־׳י יעני? נינפון, ג׳אוד ?י  =י"ה ״

 האד בזכויות ארצות-הברית של פומנית
רשמי. פומבי בנאום הפלסטינית מה

?צ! "!יי; ינינ י״״ייי כשביז שהימו דדויןיו,
]־־ '1,י" "ש=נ נ 5נ 2 ^ 'זבוד■"נ״2

1729 בנליון הידיעה

1

ונין שר עקיף אישור ״י
חשיבותו את להמחיש כדי אלה דוגמאות שתי הכאתי

תשקיף. מדור של
 בעיתונות להתחרות חדשות, בשבועון יכול, אינו הזה העולם

 הקצינו כך לשם חדשות. לידיעות מקדיש שהוא בשטח היומית
 בו נפרד, שבועי חדשות עיתון מעין שהוא מיוחד, עמוד בעיתון

 תשקיף דף הוכיח כה עד בלעדיות. ידיעות בקיצור מתפרסמות
היומיים. החדשות עיתוני עם בהתחרות בהצלחה עומד הוא כי

 זה בעמוד שפורסמה ידיעה לשמש יכולה לכך נוספת דוגמה
 המכריע, הקלף כי נאמר בה ),1750 הזה (העולם שעבר בשבוע רק

 לקבל ישראל את האחרון ברגע לשכנע ניכסון ממשלת מקווה שבו
 בין רשמית צבאית לברית הצעה להיות עשוי רוג׳רס, תוכנית את

 ההגנה את רשמית׳ עצמה, על וושינגטון תקבל בד, המדינות, שתי
ישראל. גבולות על

 ישראל, עיתוני בשאר שפורסמו לידיעות בסתירה עמדה זו ידיעה
 ערבויות על דובר בהן משרד־החוץ, ממקורות השראתן את ששאבו

דו־צדדית. צבאית ברית של האפשרות ונפסלה המעצמות של
ב ישראל שגריר שהעניק בראיון השבוע, השישי ביום והנה,

 התייחס' הוא אליצור, יובל מעריב לכתב רבין, יצחק וושינגטון,
 הם עתה לעת כי ציין רוג׳רם ״אומנם :רבין אמר זו. לנקודה גם

 הוסיף אך ישראל,״ עם דו־צדדי הגנה להסכם להיכנס מוכנים אינם
הסופית.״ המילה אינה שזו לי נראה ״אך : מייד

 של ודיווחיו הערכותיו התאמתו היום שעד מכיוון
 אבא שר־החוץ של אלה מאשר יותר רבין השגריר

 בשבוע שפורסם לנושא זו בהתייחסותו היה אבן,
 לאותה עקיף אישור מעין תשקיף, דף במדור שעבר
<ידיעה. / £ / >

1751 הזח העולם


