
 ללונדון טלפון
במחיר

מקומית שיחה

 וזקוק לחדל נוסע אתה אם
 ניו-יורק, פריז, בלונדון, למלון
 או רומא,אמסטרדם ציריך,

תבל. ברחבי אחר מקום בכל
 בישראל מקומית שיחה צלצל

 מלון עבורן נזמין ואנו
תשלום. תוספת כל ללא

 לבתי הזמנות 1מרל
העולם. בכל מלון

 ירושלים תלאביב 1 חיפה
641162 1 286349 247870
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ם גבי של החדש ספרו  רוזנבאו
מגרות

ת של שבוע התאבדו
 !המובחרות הספרים בחנויות להשיג

בית־עלים :ראשית הפצה

במדינה
בחז״ל ישראלים

ד מקיב־ר. -1 ס רק1ו
 101 היחידה איש

 בניו־יורק מטיף
מהארץ הערבים ?;ידוש

 בארצות־ מבקר באום שלמה
 אזרח הוא באום שלמה הברית.
המדי שטובת השורה מן ישראלי

 הוא תמיד. עיניו לנגד היא נה
ולהק שלו טובתו על לוותר מוכן
 ב־ היקר מביקורו שלם ערב דיש

 400ל־ להסביר כדי ארצות־הברית
 מה הגדולה בעיר הישראלים אלף
למדינתם־לשעבר. רע ומה טוב

 אריק של סגנו היה באום שלמה
ביצ זו יחידה .101 ביחידה שרון

בפומ באום שלמה עתה מודה עה,
 שהפשע בעת פשע־קיביה. את בי,

 בערב נרצחו ערבים 70( בוצע
טע וילדים) נשים כמחציתם אחד,

 בל־ ש״כוחות ישראל ממשלת נה
 המעשה את ביצעו תי־סדירים״

 שלמה בא שעבר בשבוע המחריד.
 בניו- ישראל כאן לתחנת באום
 הוא כי מלא, בפה והודה יורק
 היו ״לא ובי הפעולה ממפקדי היה
אח אמצעי־תאורה או פנסים לנו
 בבתים כי לראות, יכולנו ולא רים

ער אזרחים נשארו המפוצצים
ביים...״

ר. מומחה  שבו בערב לטרו
ה בתחנה דבריו את באום נשא

 כלי־ כל עסקו ניו־יורק, של עברית
 במעשה־ האמריקאיים התיקשורת

 שהתנקשו הלאומנים של הזוועה
 שכם הערים ראשי של בחייהם

מה התרגש לא באום ורמאללה.
 חלק הוא ״טרור עצמו: מעשה

ה אמר הערבי,״ העם של מאופיו
 היא ״זו היהודי-ישראלי, הומניסט

 הדורות.״ בכל הערבי העם תרבות
המומ אמר ישראלי טרור על
במע ביותר החמור ״הדבר חה:
 הוא וברמאללה שנעשה.בשכם שה

 הבינו, .ישראליים שאזרחים בכך
ב יותר שולטת אינה ממשלתם כי

 בימיו באום: של המסקנה מצב...״
פי אלוף כשהיה שרון, אריק של
 כי הערבים, הבינו הדרום, קוד

ולע ראש להרים יכולים אינם
בשט רוחם על העולה ככל שות
 לאברהם הבטיח שאלוהים חים

ב עומד שבגין בעת כעת, אבינו.
 נותרה לא ״חלשה״ ממשלה ראש

 אלא ליהודים־ישראלים ברירה
לידיהם. החוק את לקחת

מלו ״מומחה״ של שלו, בקול
 על בניו־יורק באום הרצה מד,

 התים־ מן המוצא את יהודי. מוסר
 ובמדי- הכבושים בשטחים בובת

ה בגירוש רואה הוא נת־ישראל
מהארץ. ערבים

ל בניגוד מיתרם. ודא תהום
 באום שלמה בא שממנה ישראל

 ב־ קיים היהודי, המוסר מזוודת עם
 ״זכות ושמו מוסד ארצות־הברית

 השתמש זו בזכות השווה״. הזמן
 ב- של״י של נציגה מסים, אלכם

 ינאי, לנילי כשפנה ארצות־הברית,
 ודרש בעברית, השידורים מנהלת

 שוחח שעתיים במשך לממשה.
 מאזינים, 50כ־ ועם ינאי עם מסים
 על טלפוניות, שיחות 500כ־ מתוך

 מדינית, ציונות ופלסטין, ישראל
ו בגין של ההיסטורית הפרישה

ל זזמערו־מפ״ם ואחריות חבריו
ישראל. מדינת על שבא אסון

 אינו באום ״שלמה מסים: אמר
 ישראל. עם ואינו ישראל מדינת

 באר- בחוות חייל בהיותי כבר
 לחיילי התרנו לא אילת ליד אורה

 קו יש לשטחנו... להיכנס 101
 י בינינו...״ שחוצה גבול

 שומעים אנו ״הנה ינאי: נילי
 מעבר שעומד מי של דבריו את

 באום...״ שלמה עם למיתרס
 ביני מיתרס שום ״אין מסים:

 בינינו...״ עוברת תהום באום. לבין
ה ״האלטרנטיבה :מסים הוסיף

הלי או המערך למדיניות יחידה
 אותה של ציריה שני שהן כוד׳

המ התוכנית היא שחוקה, מטבע
ל המועצה ושל של״י של דינית

ולקרי ישראלי-פלסטיני...״ שלום
שאמ מאזינה, של טלפונית אה
 שונאי־ הם וחבריו מסים כי רה,

אלי לובה פלד, מתי ״אם :ישראל
 רן ארנון יעקב פעיל מאיר אב,
יש שונאי הם אבנרי ואורי כהן
יש שונא להיות גאה אני — ראל
שכזה.״ ראל

הצ לחצות,■ קרוב הערב, בסוף
 לקבוצת מאזינים כחמישה טרפו

ה בארצות־הברית, של״י אוהדי
האמריק האגודה את עתה מקימה

ש התיכון, בממרח לשלום אית
 אר־ פני על משתרעות פעולותיה

ש במודעה וקנדה. צות־הברית
שבד לפני הזה, בהעולס פורסמה

כאוס תועמלן
ברירה אין לטרוריסטים

באמרי של״י אוהדי אמרו עיים,
 רוצה אתה ״אם :הצפונית קה

מחורבן.הלי המדינה את להציל
אלינו.״ הצטרף — כוד

מרחביים יחסים
השניה ההתנחלות

 *טלה הווטו כעזרת
האמריקאי, בקונגרס
 את ישראל מעכגת

הערכית ההתנחלות
הירדן של המיזרחית בנדה

מת מישחק־טוטו נערך בישראל
יצ האם עקרה: שאלה על משך
 על למשא־ומתן חוסיין המלך טרף

קמפ־דייוויד? הסכמי
 משא־ומתן מתנהל בינתיים אך

הצמ את המעניין חשאי־למחצה,
נו הוא יותר. הרבה הירדנית רת
 העשויה כלכלית, לתוכנית-ענק גע

 ה־ ביקעת־הירדן פני את לשנות
היהו שההתנחלות כשם מיזרחית

 ביקעת־הירדן פני את שינתה דית
המערבית.

מיל 150 בסך בסיוע תלוי הדבר
האמרי הקונגרס מטעם דולר יון

 זכות- לישראל יש זה במוסד קאי.
 הבחירות אחרי עד לפחות וטו,

 את מעכבת ישראל האמריקאיות.
חלו על המחלוקת ביגלל האישור,

 דם־ את שיהוו מי-הירמוך, קת
 התוכנית. של התמצית

החודש ■המרחבי. הירק גן־
 15 של נציגיהם בעמאן יתכנסו

 בעולם הגדולים מאירגוני־הסיוע
 תוכנית־המימון את להשלים כדי

 1.3 הכל בסך שיעלה למיבצע
 את יהפוך ואשר דולאר, מיליארד

 לגן־הירק הירדנית ביקעת־הירדן
המרחב. של

קי 220 להשקות היא הכוונה
 קרקע- של מרובעים לומטרים
 המושקה השטח שכל כך בתולין,
 300ל־ יגיע המיזרחית בביקעה

מרובעים. קילומטרים
 הקרובה בשנה יימסר כך לשם
 על מאקארין סכר להקמת החוזה

 ל־ החוזים גם יימסרו הירמוך.
החדשים לקרקעות ההשקייה מיפעל

 הביק- של קילומטרים מאה לאורך
 איה־ במים, טיפול ולמערכת עה

 ואיר- עמאן לערים ואספקתם סונם
ביד.

ה משוכנעת העבר, נסיון לפי
 השקעה של דולר שכל ממשלה

 דולרים חמישה יביא ממשלתית
חקל מידי פרטי כסף של נוספים

בפו המכירים ואנשי־כספים, אים
 ה־ של העצום הכלכלי טנציאל
ביקעה.
 רשות־עמק־ של התוכנית לפי
ושעיב ,1973ב־ שהוקמה הירדן,

 ומפורטת, כוללת תוכנית־אב רה
ב אלה פרטיים כספים יושקעו

במער פלאסטיות, חממות הקמת
 ובמכונות השקיית־טיפטוף כות

חקלאיות.
 שוק העמק יהווה הקרוב, בעשור
 ב־ חקלאיים ולסחורות לשירותים
 דולר, מיליארד 10 של סדר־גודל

המערב. לארצות מאוד הקורץ
 היתרונות התנחלויות. 33

ה המשקיעים בעיני הביקעה, של
 נחלים עשרה של מימיהם זרים:

 קרקע הירדן, אל כיום המשפכים
 9000 במשך בה נגעו שלא פוריה

האחרונות. השנים
לג חלוצים כמה החלו 1950ב־

ו עגבניות המיזרחית בביקעה דל
 מחירי־שיא, שהשיגו מלפפונים,

ה ולארצות לעמאן שהגיעו מפני
 לפני כחודשיים הסמוכות ערביות
 באזורים החקלאים של התוצרת
יותר. גבוהים
 ו־ ששת־הימים, מילחמת אחרי

 ב־ הישראליות פעולות־התגמול
 אלף 60 כל כימעט ברחו ביקעה,

 ה־ הצטמצמה 1972ב־ התושבים.
 שנותרו נפש, 5000ל־ אוכלוטיה

 את להשקות כדי באיזור־המילחמה
היקרים. פרדסיהם
 נטלה 1972ב־ בגבול. שקט
 העניינים את הירדנית הממשלה

 אשר תוכנית־אב גיבשה לידיה,
 עתה. הושלם שלה הראשון השלב
התש יצירת את כולל זה שלב
 המצויי־ ,כפרים 33 ואיכלום תית
 במרפאות, בבתי־ספר, בבתים, דים

 וחשמל מים במערכות ברחובות,
ובמשרדי־ממשלה.

 איש, אלף 80 בביקעה גרים כיום
 בה, יגורו ׳80ה״ שנות ובאמצע

ה נפש. אלף 150 התוכנית, לפי
 תמריץ השאר, בין יבטיח, דבר
 בגבול והשקט השלום לקיום חזק
זה.

ה השלב חביב. ושמו איש
 על מבוסם עכשיו, המתחיל שני,

 לספק מאקארין סכר של הכושר
 הוא מעוקבים. מטרים מיליון 350

משיקאגו. חברה על־ידי תוכנן
 נערכת הסכר בניית על התחרות

 מאר־ בינלאומיות חברות 22 בין
 ־ מצרפת מבריטניה, צוודהברית,

 יושקעו בסכר אחרות. וממדינות
 תארך והקמתו דולר, מיליון 650

תוכ ההשקייה מערכת שנים. חמש
ותע ירדנית פירמה על־ידי ננה
אס ואילו דולר, מיליון 200כ־ לה

מיל 350 תעלה לערים המים פקת
דולר. יון

 רשות־עמק- החלה כבר בינתיים
לער דומה תוכנית מגבשת הירדן

 קילומטרים־ מאתיים לאורך בה,
לעקבה. עד

 נפתרה, לא ישראל עם המחלוקת
 של מאמציו למרות שעה, לפי

 ערבי, ממוצא אמריקאי מדינאי
המדי בין המתווך חביב, פילים

 הבינלאומיים התקדימים לפי נות.
ש הכמות לאותה ישראל זכאית
 הזרימה באמצעות כה, עד קיבלה

 מיליון 25 — הנהר של הטבעית
 סמי אך בשנה. מעוקבים מטרים

 הרבה כיום דורשת שלת־ישראל
יותר.

 לשגת חזק נשק ישראל בידי
 בקונגרס שלה הכוח נוספת: כמות

 המלך את מרגיז הדבר האמריקאי.
ש בטוח הוא כי במיוחד, חוסיין
לק רוצה שממשלת־ישראל המים,

ל מיועדים ממיפעל־הירמוך, בל
ה בגדה ישראליות התנחלויות

הירדן. של מערבית

2236 הזה העולם£6


