
טעשסס
. 29.6 ה׳, יום מעריב,

ליין 18־ה מחסום ״שובר׳ חדולר

27.6 ג׳, יום אחרונות, ידיעות

״י. ל 120 עד

 אחרונות, ידיעות
19.6 ב׳, יום

 ההזדקנות -תהליך
סיומו לקראת בארץ־

פטירה. תעודות — ?מסיימים

 ישראל שגריר
 הגיש נפפואה

האמנתו כתב
 את ל,יכל המושל

 שאר את פניו.
 קיבלו האכרים

הממשלה. חברי

29.6 יה׳, יום מעריב,

 הכביש בצידי פרוצות
לכלי־רכב מטרד -

לא: בהחלט — לנהגים

28.6 ד׳, יום אחרונות, ידיעות

 ויום:1 תקנע הכנסת
ב  נעם • אחד ואשי ו

ספרדי ונעס אשנבו׳
30.6 ר, יום הארץ,

־האישיות. פיצול

16.6 ו׳, יום מעריב,

■ אבטיחים מוכר  תרסיס הומצא בשוודיה ■
■ ברמלה נרצח מניעה מאמצעי העדיף |

יום מעריב,

:וגמרנו זכנגהסכין. על

27.6 ג׳,

 בשכלי״־הצהיר מפגר ״אני
 הנאשם בית־דפוס בעל

לירות אלף 850 בהעלמת
אותי". לתפוס מצליחים היו לא ״אחרת

27.6 ג/ יום אחרונות, ידיעות

 לנשים מילואים שוות
38 גיל ד1 - נשואות

כתשובה. לחוזרות משירות פטור

זקן ע□ סיפור
)15 מעמוד (המשך

 לבחור.״ עליכם יחד. גם הדברים שני את
 לבחור. יכלה לא ישראל ממשלת אולם

 גדול חלק וגם השלום את גם רצתה היא
 שחוסיין בטוחה היתה והיא מהשטחים.

השניים. את לתת ייאלץ
 חכורות יפה התמזגו זו כגישה

 כל את המציינות וההתנשאות,
 העולם אל כיחסן ממשלות־ישראל

הערכי.
 ערב (ואיני לי סיפרו ערביים ידידים
הרא פגישתו ערב כי הדברים) לנכונות

 ממשלת־ישראל. חבר עם חוסיין של שונה
הסכ ביקש ששת־הימים, מילחמת אחרי

ה עבד־אל*נאצר. גמאל מפי לפגישה מה
 :הוסיף אך הסכים, אכן המצרי מנהיג

 לא ירושלים, על תוותר אם ״זכור־נא,
 לעולם!׳׳ הערבית ההיסטוריה לך תסלח

 איבן־עבד■ איכן־טלאל חוסיין
 מיש■ נצר הוא איכן־חוסיין אללה
 כוודאי כאלה הכריס הנביא. פחת

כליכו. מאד עמוק הד עוררו
 לאי־ מאד פרגמטיות סיבות גם יש אך

 תוכנית־אלון את לקבל המלך של יכולתו
בכך. רצה אילו אף לה, והדומות

 המיז־ הגדה של אוכלוסייתה כמחצית
פלסטינים פלסטיני. ממוצא היא דחית

ישר את תקפה שלא ירדן, שטחי־אדמה.
דבר. השיגה לא מילחמה, באותה אל

 מייד לכרות לישראל הציע קיסיג׳ר
 לה ולהחזיר ירדן, עם גם הסכם־ביניים

 להניף תוכל שבו בגדה, סמלי שטח־אדמה
 למשל. יריחו, בעל־הכוכב. הדגל את מחדש

 ששהה אלון, ליגאל קיסינג׳י אמר כך,
 של קרנה מחדש תעלה בוושינגטון, אז

ה ותיקבע אש״ף, של קרנו תרד ירדן,
הגדה. אל חוזרת שירדן עובדה

 החזיר והכין לרכין, הכריק אלון
 כיג■ לבחירות נלך ״לא : מיכרק לו
יריחו:״ לל

 האגדתית, בחוכמתה מאיר, גולדה שהרי
 הגדה אדמת של אחד שעל שאף הבטיחה

 עריכת אחרי אלא יוחזר, לא המערבית
 הוליטי- ואיזה בישראל. חדשות בחירות

 את לסכן מוכן בשילטון, הנמצא קאי,
חדשות? בבחירות כיסאו

 שאוהב (כפי הזונה רחב קבר ביגלל
 מת ליבוביץ) ישעיהו הפרופסור להתבטא

ירדן. עם ההסכם רעיון
 בירת ריבאט, בעיר התכנסו מדינות־ערב

 הנציג הוא אש״ף כי והחליטו מארוקו,
 נציגו הפלסטיני. העם של הבילעדי החוקי

ההחלטה. בעד הצביע חוסיין המלך של
אש״ף של כוכבו דרך ועידה, אותה מאז

- ואשתו חוסיין
באקשיש כמו

 — המלך מרות את איכשהו מקבלים אלה
 נאמן הוא עוד כל — מאונס או מרצון

מת המלך היה אילו הערבי. לקונסנזוס
 היה אילו הפלסטיני, בעניין כבוגד גלה

 ניכרים חלקים ועל ירושלים על מוותר
 מעמד להחזיק היה יכול לא הגדה, מן
ממלכתו. בשרידי גם

חשו ההאשמית השושלת כן: על יתר
ה קשריה מאז הערבי, העולם כל על דה

 חוסיין הקולוניאלית. בריטניה עם הדוקים
האימ כסוכן רבים ערבים על חשוד עצמו

 אוייבי של במשרתם והציונות, פריאליזם
 התחזקו השחור, ספטמבר בימי הערבים.

שבעתיים, אלה חשדות
 לוותר יכול המלך אין כך משום

 יצדיק שהדכר מכלי מאומה, על
לאו פלסטיני מנהיג אלה. חשדות

להר יכול עראפאת יאסר כמו מי
 מסויימות, כנסיבות לעצמו, שות

 המישפחה כן חוסיין, ותרן. להיות
 אף להפקיר יכול אינו החג׳אזית,

פלסטינית. אדמה של אחד שעל
 כל את ממשלת־אשכול החזירה אילו

 מילחמת למחרת מייד לחוסיין, הגדה
הפלס הבעייה כי מאד יתכן ששת־הימים,

 לזמן למקרר שוב נכנסת היתה טינית
 גם היא זאת. עשתה לא הממשלה אך רב.
 להקים המערבית בגדה לעסקנים הניחה לא

 ממ־ מסרד, בכך מקומית. לאומית מנהיגות
 על הפלסטינית הבעייד, את שלת-ישראל

 אש״ף אותו — אש״ף לידי כסף של מגש
אדמות. עלי השטן שליח בו ראתה שהיא

זוזונה -וחב סבו
 גולדה רב. כוח־התמדה יש איוולת

 את ירש ורבין אשכול, את ירשה /
נמשכה. והאיוולת — גולדה

 ל־ היתה יום־הכיפורים מילחמת אחרי
 וסוריה, מצריים הברקה. קיסינג׳ר הנרי
 כרתו ישראל, את שתקפו המדינות שתי

מידיה בחזרה וקיבלו הסכמי־ביניים עימה

 לו היו הבינלאומית. הדיפלומטיה בשמי
בהת התחזק מעמדו אך וירידות, עליות
 סביר אדם עוד אין הערבי בעולם מדה.

 פיה, את האדמה תפתח לפתע כי המאמין
 קורה. את שבלעה כפי אש״ף, את ותבלע

עבר. הניסים של זמנם
 המוצהרת מנאמנותו מאז זז לא המלך גם

 כבנציג באש״ף מכיר הוא ריבאט. להחלטות
 כי תובע הוא הפלסטיני. העם של החוקי

 וביכללד, המערבית, והגדה רצועת־עזה
 העם לידי תימסרנה המיזרחית, ירושלים

 המישטר על מכן לאחר שיחליט הפלסטיני,
 סוריה, עם ברית כרת הוא לו. הרצוי

 השינאה אף על אש״ף, עם איכשהו השלים
 ליוזמת הצטרף לא הוא העזה. ההדדית
הערבי. העולם את שפילגה סאדאת,
המע הגדה על סופית המלל ויתר האם
 בוודאי, מקווה, הוא שלא. להניח יש 1 רבית

 את לשכנע בידיו יעלה היום בבוא כי
 ירדן עם איכשהו להתקשר הפלסטינים

ההאשמי. הכתר ריבונות את ולקבל
 תוך זאת יעשה לא הוא אך

 תוך ולא הערכי, העולם עם עימות
 שכניו הפלסטיני, העם עם מילחמה
 נתיניו כקרב גם רוב עתה מהווים

המיזרחית. כגדה
 בחזרה יקבל אם רק זאת יעשה הוא

 :ירושלים לרבות המערבית, הגדה כל את
 העם אם ;בכך יתמוך •הערבי העולם אם

אותו. יקבל הפלסטיני
 לו מוטב אלה, תנאים כהעדר
 קטנה ממלכה של מלך להישאר

 כהיותו יותר, יציכה גם אך יותר,
 מקובל מכובד, מוכר, ערכי מנהי;
בטוח. — יותר או פחות — ואפילו

)מלקוח מסריח ד<
 אך חדשה. ממשלה יש מהפך. יה ^

דיין. משה וגם נמשכת, האיוולת 1 י
 למלך להציע רעיון: לדיין היה בשעתו

שהגדר, כלומר: פונקציונלית״. ״חלוקה
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