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 והאידיאולוגיה הזה העולם אם פעם, מדי המתעורר בויכוח
 לאחרונה התערב לה, מתנגדים או לציונות שייכים מייצג שהוא
 שאנחנו למהדרין כשרה כתובה, תעודה לנו יש עכשיו חדש. גורם

הסום. מפי ישר באה היא ציונים.
 רת־אל־יוסוף, הסאטירי המצרי בשבועון הופיע מכבר לא
 בו אל־חוסייני, מוסטאפה הפלסטיני הדיעות הוגה מאת מאמר

 הפרופסור יהודים: שני בין ויכוח השאר, בין מתמצת, הוא
 הויכוח מרחב. פרץ והישראלי חומסקי נועם האמריקני השמאלני

 ״מדינה דו־לאומית״, ״מדינה כמו בנושאים שהתנהל השניים, בין
 בכתב־העת בשעתו הופיע התיכון״, המזרח ו״עתיד פלסטינית״

בארצות־הברית. המופיע הוריזון ישראל
 ״שני חוסייני: כותב השניים בין הויכוח לתמצית בהקדמה

 הם בהם, שחשוב מה בקול־רם. ישראלי הרהור הם המאמרים
 הערבית הבעיה לגבי בישראל המתנהל שהויכוח דברים: שני
 הויכוח הכבושים... השטחים מן נסיגה לגבי ויכוח כולל אינו

 לישראל: אלה שטחים לקשירת המתאים הנוסח על רק מתנהל
 או פדראלי איחוד עצמית, הגדרה מתן סיפוח, באמצעות אם

 פועל אינו הזמן לגבינו. אזהרה אות מהוה זה קונפדראלי.
 אורי החדשה הציונות של הדיעות הוגה שאמר כפי לטובתנו.

 היום...״ כבר הקיים ממשי, בסיפוח היא ״הסכנה אבנרי:
 הויכוח, של השורות בין מוצאים שאנו הוא השני ״הדבר

 ישראל גורל יהודית, כמדינה ישראל של גורלה עצם על ויכוח
באיזור.״ עצמאי כגוף

 זוהר, דנה על גם לקוראיו חוסייני מספר מאמר אותו בהמשך
סטו היא זוהר ״דנה :חדש כוח—הזה העולם תנועת מרכז חברת
 שייכת היא ואמריקאית. ישראלית כפולה, אזרחות בעלת דנטית

 יותר: מפותחת לציונות קוראת אשר אבנרי, אורי של למפלגתו
 מבולבל, בישראל הנוער כי אומרת זוהר דנה ציונים. ללא ישראל
 הוא בעולם. חדשים זרמים לפגוש לשמוע, רוצה הוא לכן נבוך,
במילים...״ רק ולא אמיתי חדש, בדבר רוצה

כבר. לנו יש ציונים היותנו על אישור אמרנו: אשר הוא

מידה בנגד מידה
 מהותי, ויכוח המצריים לקוראים המביא חוסייני, של מאמרו

 בעולם והולכת הגוברת להתעניינות אופייני הוא ומעמיק, יסודי
 שהעתונים חודשים, מספר מזה בישראל. המתרחש לגבי הערבי

 על פרשנות ומאמרי אינפורמציה גדושים ערב במדינות הערבים
בישראל. והפוליטיים הפנימיים החיים

 שנים, מזה שלראשונה העובדה היא זו, בתופעה המעניין
 לקראת החותר סאדאת, מצריים, נשיא של הקו בהשפעת כנראה
 השלום כוחות על במידע אלה עתונים גדושים מדיני, פתרון

הומוגנית כיחידה ישראל את מציגים הם אין שוב בישראל.

כ״רוז־אל־יוסוף״ ובן־גוריון אכנרי

המדי והויכוחים הדיעות מרחב על מדווחים פוליטית, מבחינה
אובייקטיבית. בצורה תמיד לא כי אם כאן, המתנהלים ניים

 לפירסומת בשעתו קינן עמום של מעצרו זכה למשל, כך
 ביקורה כתיבתו. ולצורת לדיעותיו בולט פירסום תוך מרובה,

 הוא אף פורסם בבריודהמועצות, הישראלית השש משלחת של
 כאן מדובר שאין להבהיר שנועדה בצורה המצרית בעתונות
בישראל. השלום בכוחות להכיר בצורך אלא סובייטית, בבגידה

 הסיכסוו לפתרון בקשר בישראל המושמעות הדיעות מיגוון
 הוא אף זוכה והשלום, הפלסטינית הבעיה הערבי, הישראלי
 הערבית. בעיתונות חדשה תופעה ספק ללא זוהי רבה. להבלטה

 של ציוריהם אח הציונות על בכתבתו שפירסם רוז־אל־יוסוף,
זו. בתופעה משתלב ואבנרי, בן־גוריון ״הציונים״ שני

 על מידה כנגד מידה לרוז־אל־יוסוף מחזירים אנחנו השבוע
 הלקוחות ישראל על הקאריקטורות עמודי שני בנו. התענינותו

 ),10—11 (עמודים זה בגליון המתפרסמות ווז־אל־יוסוף, מתוך
המצרי. השבועון ציירי בעיני כיום ישראל נראית כיצד משקפות
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