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עיתונות
חה, ת אמת סלי ר ת כו ב

 הכותרת את שחיבר מי
— חמורה לגזיפה ראוי

 אמירת-אמת על ולפרס
בטעות —

ישר עיתון מצליח רחוקות לעיתים רק
 דד מגמת את אחד במישפט למצות אל

 שעשה כמו ממשלת״ישראל, של מדיניות
השבוע. השני ביום הארץ

 קבע: הראשון, בעמודו גדולה בכותרת
 הם־ על למו׳׳מ עקרונית מסכימה ״ישראל

 ביצוע לאחר השיחות — בגולן דר־ביניים
 מו״מ צפוי — מצריים עם הסכבדהביניים

לקיפאון.״ עד הסורים, עם וממושך קשה
 שנתן עורך־הלילה להקפיא. לסחוב,

 שיצא למה לב שם לא בוודאי זו, כותרת
לידיו. מתחת

 בארצותי הארץ כתב מידי עצמה, הידיעה
 את כרגיל, מסרה, מרגלית, דן הברית,
 בוושינגטון הישראלית השגרירות גירסת

 את להחתים אי־אפשר ישראל. מהלכי על
 בלי הסדר־ביניים על אל־סאדאת אנוואר
 בחזית גם הסדר שיושג בהסכם לקבוע

 יכול אינו מצריים שנשיא מכיוון הסורית,
ב בבגידה להאשמתו שיביא דבר לעשות

עמי־ערב. שאר
 שידובר ישראל ממשלת מוכנה כך משום
 עם משא־ומתן על מצריים עם בהסכם
 ייפתח משא־ומתן שאותו בתנאי אך סוריה,

 — מצריים עם ההסכם ביצוע אחרי רק
 תהיה המוקדם. לכל הבאה, בשנה כלומר

 שבה בארצות־הברית, שנת־הבחירות זו
 בעניינים ארצות־הברית ממשלת עסוקה
משלה.
 אז .תנסה שממשלת־ישראל מאליו מובן
 שאפשר, כמה עד המשא־ומתן את למשוך
 תוצאה כל כי לקיפאון. להביא במגמה
 ישראליים יישובים לחיסול תביא אחרת

 יכולה אינה רביו וממשלת ברמת-הגולן,
בהת להסתכן מבלי כך על לחלום אף

פרקות.
 ברור זה כל מילחמה. ואחר־כן•,

 אך — בעניינים המצוי בר־דעת לכל
 פשוטה כה בצורה הדבר נאמר לא מעולם

ישר עיתון של ראשית בכותרת וברורה,
 מגיעות הכותרת למחבר מימסדי. אלי

 ואוודהצ־ — ממישרד־החוץ חמורה נזיפה
 זאת עשה אם גם אמירת־אמת, על טיינות
בטעות.

ממשיכה הכותרת אין הצער, למרבה

 מ- הקיפאון השגת אחרי יקרה מה לגלות
 חדשה מילחמה :הסבירה התוצאה מייוחל.

 לתוכה, תיגרף שמצריים וירדן, סוריה עם
לאו. ואם תרצה אם

אורחים
דד ונמכסיקא• 0הק*רד, הנו

 השיבות חסר ביקור
הפד

 ממלכתי ?אירוע
מגוחד

 מבוקש אתר־תיירות אונה ישראל מדינת
 משום זרות. מדינות נשיאי על־ידי כך כל

 לואיס מכסיקו, נשיא נעתר כאשר כך,
 לכלול ישראל ממשלת להזמנת אצ׳ווריה,

 הבינלאומי, מסעו במפת ישראל את גם
 להפוך כדי מגידרה ישראל מנדשלת יצאה

 של ביקורו ממלכתי. לאירוע ביקורו את
 ישראל כי להמחיש היה אמור אצ׳ווריה

 וכי לחשוב שנוטים כפי מבודדת כה אינה
ל שוחרים עדיין העולם מדינות מנהיגי
פיתתה.

פשו וריקדו, קיפצו ישראל ממשלת שרי
 המכסיקאי, לנשיא מסביב כמשמעו, טו

 העובדה הגאולה. את להביא עמד כאילו
 ב״ הובלטה מקאהיר, לישראל הגיע שהוא

 העובדה על לחפות כדי ונוצלר, מיתכוון
 אלא היה לא אצ׳ווריה של שמסעו הפשוטה

 את להעלות שנועד נודד, מכסיקני קרקס
ה את לקדם כדי הבינלאומית יוקרתו

 מדינית מבחינה שלו. האישיים אינטרסים
 והג׳סטה חשיבות, כל !נטול הביקור היה

 שר־ את ■ששלח בעת אצ׳ווריה, שעשה
להס כדי לקאהיר מירושלים שלו החוץ

 היתה לסאדאת רבין בין דחופה פגישה דיר
לגיחוך. עד נאיבית

ש בתדריכים לגערת־־רחוב. פנייה

הת המכסיקאית, הפייסטה לקראת נערכו
 הלילה לעורר, שלא ישראל עתונאי בקשו
 כתוצאה האורח. הנשיא של זעמו את וחס,
אינ הישראלית בעתונות התפרסמה מכך

 האיש, של דמותו על סלקטיבית פורמציה
 העתונאים אותו. ולרומם לפאר שנועדה

 להזכיר שלא למשל, התבקשו, הישראליים
עש עם בשיחותיהם ״ציונות״ המילה את

ל שנילוו המכסיקאים העתונאים רות
 מבוכה. ליצור לא כדי הנשיא, פמליית
 שמונת שבין העובדה הובלטה זאת לעומת
 וכלה חתן לשניים יש אצ׳ווריה, של ילדיו

יהודיים.
 הביקור ועלה כמעט המאמצים כל למרות

 שהגיע מיוחד יהודי שליח שירטון. על
 כל אם לבדוק כדי הביקור, ערב ממכסיקו
 נערכו אצ׳ווריה של לביקורו ;ההכנות

 הסיסמות אחת כי לתדהמתו גילה כראוי,
 לכבודו ירושלים בחוצות שנתלו העיקריות

 — הספר ״מעם היתה: האורח הנשיא של
 שכח הסיסמה את שהציע מי השמש.״ לעם

 לשלוט מזמן הפסיקו שהאצטקים כנראה
 האחרון. ברגע קופלה הסיסמה במכסיקו.

 כרזה לתליית האחראי הפקיד אותר כאשר
 ! ? ממני רוצים אתם ״מה :התנצל הוא זו,

ב־ מבין שאני כמו במכסיקו מבין אני

זה. מסוג היחידי היה לא הוא בורונדי.״
 כרזה הוסרה כאשר נמנעה נוספת תקלה

 הנשיא, של לאשתו -שהופנתה בספרדית
לנערת-רחוב. פנייה בנוסח ונכתבה

 של בביקורו עוגמת״נפש נגרמה אם
 ממשלת לשרי דווקא נגרמה היא אצ׳ווריה,

 הצפרדע את לבלוע נאלצו אלה ישראל.
 קודם ספורות שעות שרק אישיות ולארח

 אש״ף מנהיג עם בפומבי התחבקה לכן
 שנשמעה• הטרוניה בנימת עראפת. יאסר

 העז כיצד — הממשלה שרי של בדבריהם
 — 1 רוצח־ילדים עם להתחבק אצ׳ווריה

 מוסרית מבחינה כי מהצביעות. הרבה היה
 גם עראפת. מיאסר רחוק אצץוריה אין
 בבני־עמו אבל למעשי־טבח, אחראי הוא

ישלו.
 ,53ה־ בן הנשיא הסטודנטים. טובח י

 בארצו, הצבא של העליון המפקד גם שהוא
 ב־ מכסיקו כנשיא בחירתו לפני שימש
 בממשלת־ שירותי־הביטחון כשר ,1970

 איש אצ׳ווריה היה זה בתפקיד מכסיקו.
 האמריקאית סוכנות-הביון משרד עם הקשר

 ליטנז־ — סתר כינוי אף לו והיה במכסיקו
.14פו־

 השלטת הכת ידי על מונה כבר 1966ב־
 מיפלגת המכסיקאית, השילטון מיפלגת של

 שייבחר הבא כנשיא החוקתית, המהפכה
 האולימפיאדה ערב ,1968ב־ אולם •1970ב־

ל ועמד כמעט במכסיקו־סיטי, שנערכה
 שהיה האיש היה הוא הנשיאות. את הפסיד
 שפרצו הסטודנטים מהומות לדיכוי אחראי

 ואלימות, טירור ב־שיטות שימוש תוך אז.
 ואסרו 400 פצעו סטודנטים. 8 אנשיו רצחו
 עלי- בהפצת אז הואשם הוא נוספים. אלף

הסטודנ הפגנות מאחורי כאילו לוודכזב
להתפטר. ונדרש זרים מסיתים עמדו טים

 הכריז שלו הבחירות מסע בעת ,1970ב־
 'ישל מחדש הלוקה של רפורמה מדיניות על

ו הפועלים לטובת במכסיקו, ההכנסות
 עצם עד בוצעה לא זו מדיניות האיכרים.

בתקו אצ׳ווריה דאג זאת במקום הזה. היום
 כל טירור בשיטות לדכא נשיאותו פת

 -הותקפה1971ב־ למישטרו• התנגדות ניסיון
 במכסיקו־סיטי סטודנטים 8000 של הפגנה

 ב־ דמויי־שוטרים איש 500 של כוח בידי
 תודמק- שבאקדחים, אזלחית, תילבושת

בסטודנטים. טבח ערכו ומכונות-יריח, לעים
 המישטרה מכוחות נמנע פלא באורח
פר כא־שר גם במהומה, להתערב הסדירים

מהרופ מנעו לבתי־החולים, הביריונים צו
 והוציאו הפצועים בסטודנטים לטפל אים
 ראש* מחדרי־הניתוחים. בכוח מהם כמה

 נאלצו המכסיקאית המישטרה ומפקד העיר
חקי והבטיח התחסד אצ׳ווריה להתפטר. אז

 מיספר את היום. עד הסתיימה לא היא רה.
 עשרות. — זה בטבח שנהרגו הסטודנטים

לפרסם. נאסר — זהיר אומדן לפי

 אצ׳ווריה עומד 1976 שנת סוף לקראת
 לפי כנשיא. כהונתו תקופת את לסיים

 כל למלא עליו ייאסר המכסיקאית החוקה
 בחיים חלק לקחת לא וגם ממלכתי תפקיד

 כ־ שאפתני איש אבל בארצו. הפוליטיים
ה מהזירה בקלות יפרוש לא אצ׳ווריה
 של מקומו את לרשת חותר הוא ציבורית.

 כאשר האו״ם, כמזכיר ואלדהיים קורם
שנ בעוד כהונתו תקופת את יסיים זה

תיים.
 עתה עורך זה לצורך ה;פט. מחיר
 הוא בו שלו, הראוותני המסע את אצ׳ווריה

 איש, 130 מטוסים בשני העולם סביב מטים
 הבכירה הממשלתית הפקידות כל בתוכם

וכ כלכליים ומוסדות חברות מנהלי שלו,
 מבלים כולם טלוויזיה. ואנישי עתונאים סל

 המיסים משלם חשבון על במלונות־פאר
המכסיקאי.

 מסע עשוי במכסיקו שנערכה הערכה לפי
 להסתכם אצ׳ווריה של הבינלאומי הבחירות

 זה סכום דולר• מיליון 40 של בסכום
ה לחברת הצפויים ההפסדים את גם כולל

 ממטוסיה ששניים המכסיקאית, תעופה
 אקפולקו, — מכסיקדסיטי מהקו הורדו

התיירות. עוגת של בעיצומה
 ביקור עלה הישראלי המיסים למשלם

 אלף 250 רק אצ׳ווריה של הנודד הקירקס
 והתבטלות. התבזות של גדושה ומנה ל״י,
 לשלם. שצריך המחיר כנראה זהו אבל
 נשיא של המפוקפקת הידידות עבור לא

 הנפט עבור אלא — כהונתו תקופת בסוף
 משדות־הנפט לישראל, הבטיח שאצ׳ווריה

 התת־מפותחת במדינתו שהיתגלו החדשים
ונחשלות. עריצות מעוני עדיין הסובלת

מוח שטיפתי
ך איר פו ה דדונחון דגה01 ד

 לא הכבידה״ ״ההצלחה
 בחודעת״הסיכום התבטאה

מכסיקו; גשיא ביקור •ט?
 השקרים במערבת אלא

בעיקבותיה שבאה
הטל לישראל. כביר ניצחון זה היה
 התמוגגו, כולם והעיתונות הרדיו וויזיה,
 באר- הממושך הסיור למרות אחיד. בקצב

 הפרדעדביות ההצהרות למרות צות-ערב,
 עם ההפגנתית לחיצודהיד למרות שם,

 המכסיקאי הנשיא קיבל עראפאת, יאסר
 ולראייה: ישראל. טיעוני כל את בישראל

ב־ המתאימה הביקור׳ של הודעודהסיכום
)24 בעמוד (המשך

עקרונית הסכימה ישראל
בגולן ביניים הסדר על למו״מ

..................................
 מו״מ ״צפוי מצרים* עם הביניים הסכם־ ביצוע לאחר — השיחות

לקיפאון״ עד הסורים, עם וממושך קשה________
11.8.75 ״האיץ״ :השבוע כותרת

כוונה בלי אמת
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