
צודק! ארנם משה ארצות־הבדיוו:
שננ מארוקו, בפאס, הערבית הפיסגה משתתפי רק לא

 הנסיך של מתוכנית־השלום הסתייגו לפתיחתה, סמוך עלה
פאהד. הסעודי

הרש שאימוצה היום, בטוחים בעולם מדיניים פרשנים
 של שאלה הוא ארצות־הברית על-ידי התוכנית של מי

 של טיבעי המשך רק לא בה רואים רבים בלבד. עיתוי
הסוביי להחזרת בדוקה דרך גם אלא קמפ־דייוויד, הסכמי

בתהליך־השלום. פעילה לשותפות טים
 סעיף אתגר. התוכנית הצגת עצם מהווה לערבים גם
 במיזרח־ המדינות כל בזכות ״הכרה על המדבר שבע,

המ הבגרות חד־משמעי. הוא בשלום,״ לחיות התיכון
הדי והישגיהם האחרונות בשנים הפגינו שאותה דינית,

 של במיבחן עתה עומדים הבלתי־מבוטלים פלומאטיים
לזמן לא אבל לדחייה, שניתן אמת של רגע — ממש

בגין) מנחם <עפ ארנם משה ח״כ
השטן פרקליט

המ במרכזו הערבים את תעמיד התוכנית קבלת ארוך.
אי כל את שיכלול נרחב בינלאומי קונסנזוס של כובד
 הבלתי־מזד- המדינות ואת והמיזרחית, המערבית רופה.
הות.

 רגן רונאלד שממשלת ברור ובכן, ? וארצות־הברית
 ״צודק״. או ״הגיוני״ שהוא משום לא כזה. לפיתרון נוטה

 בל- בתהליך נוספת חוליה בו רואה בוושינגטון המימסד
 ארצות- של ידידותיה על־ידי דווקא הנתמך תי־נמנע,

תומ העל־לאומיות והחברות חברות־הנפט במרחב. הברית
 מתלוצצים זה, בעניין דווקא בהתלהבות. בתוכנית כות

 אלקטריק הג׳נראל בין מלאה הסכמה יש בוושינגטון,
במוסקבה... הקרמלין שליטי ובין

 בשלה אינה עדיין האמריקאית הקהל שדעת אלא
 בתוכנית, העיקריים הסעיפים פאהד. בתוכנית לתמיכה

פלס מדינה ועל כוללת ישראלית נסיגה על המדברים
ההת הממוצע. האמריקאי את מרתיעים עצמאית, טינית
 אבל כללית, היא הכבושים בשטחים להתנחלויות נגדות
בעיי שעה, לפי הם, בתוכנית החיוביים הסעיפים דווקא
תיים.

 משתקפת זו עובדה המיזרחי.״ השוק ״מנטליות
 ספקות מביעים העיתונים רוב האמריקאית. בעיתונות
 מופרזת, אולי הבנה, ומגלים פאהד, תוכנית של בקבילותה
ישראל. לחששות

 שום שאין לקוראיו מסביר ג׳ורנאל סטריט וול •
 חוסר- זה יהיה לכן ישראל. עם לחיות מוכן שאש״ף רמז

 מדינה בהקמת להרהר אפילו ארצוודהברית מצד אחריות
 כזו שמדינה לחשוש טובה סיבה יש לישראל פלסטינית.

חמורה. סכנה לגביה תהווה
 קוראים של גדול ציבור לו שגם הרולד, סיאמי •

הנו בצורתה קבילה אינה פאהד שתוכנית טוען יהודיים,
 השוק מנטליות של מובהק גילוי בה רואה הוא כחית.

אמריק תיירים בעיני המיזרח שנראה (כפי המיזרחי
היש השלום, תמורת גבוה מחיר מבקש פאהד איים).
הא ההתמקחות תתחיל ואז מאוד, מעט יציעו ראלים
מיתית.
 את להרגיע רגן מממשלת דורש ג׳ורנאל מילווקי •

 במרחב. וושינגטון במדיניות דראסטי שינוי שאין ישראל
 חדשה בהערכה צורך שיש בכך, העיתון מכיר זאת עם
 המיזרח־תיכו- במישוואה הפלסטיני הגורם חשיבות של

נית.
 להבין מהסעודים דורש דילר פליין קליוולאנד •

 רציני מדיון ההתחמקות לעתידה. ישראל חששות את
סיכויי-השלום. את מרחיקה ישראל לביטחון בערבויות

 בקליפורניה, השפעה בעל עיתון טייטס, אנג׳לס לוס •
ישראל ממשלת של חריגים מעשים פעם לא שהוקיע

 ממשי למשא־ומתן הצעות העדר על מתריע בשטחים,
אול למעשה, היא, הסעודית התוכנית פאהד. בתוכנית
והער ישראל בין במו״מ הוא האמיתי הפיתרון טימטום.

 מועצת-הביט- החלטת בסים על הפלסטינים, כולל בים,
.242 חון

 חששות את להבין לרגן קורא טייטס ניו־יורק •
בתה להמשיך יש הצדדים. מכל ויתורים ולדרוש ישראל

הת את לקיים בגין ממנחם ולדרוש קמפ־דייוויד, ליך
 לשכנע חייב רגן לפלסטינים. מלאה לאוטונומיה חייבותו

 לתהליכי להצטרף הערבי בעולם ארצות־הברית ידידי את
קמס־דייוויד.

 ביותר המתוחכם העיתון פוסט, וושינגטון רק •
 בתכלית. שונה עמדה כצפוי, מציג, בארצות־הברית,

 את בגלוי לקבל ארצות־הברית לממשלת קורא הפוסט
הא המדיניות לכל בסים בה ולראות פאהד, תוכנית

 תמיד היה באיזור האמריקאי היעד במרחב. מריקאית
 שוושינגטון יתכן לא לכן בישראל. ערבית להכרה להביא

 של פליטת־הפה זה. בכיוון חשוב צעד בברכה תקדם לא
שב לחיוב נוסף כאישור לפוסט נראית ארנס משה ח״כ

 למיקרא בוודאי יתכווץ הסופר*נץ הח״כ פאהד. תוכנית
 בזכות הנלהב מאמרו את מסיים הפוסט אבל הדברים,
צודק.״ ארנם ״משה במישפט הסעודים

ה ח אב מב שר :זי  הק
הדדום־אפריקא*

 לחבל יכולתה כמיטב עושה דרום־אפריקה ממשלת
חברתית. ובניה כלכלי לפיתוח שכנותיה במאמצי
 הדרום־אפ־ הפולשים שנחלו הצבאית המפלה אהרי
 במיתקפה מוזאמביק ממשלת יצאה באנגולה, ריקאיים
 במו־ הפרילימו ממשלת פרטוריה. נגד חדשה מדינית
 יותר בביצוע הדרום־אפריקאים את מאשימה זאמביק

 ממשלת האחרונות. בשנה־וחצי לשיטחם חדירות 40מ־
 המורכבת ״מחתרת״, במוזאמביק מקיימת האפרטהייד

באנ אוניטה של המודל על־פי שחורים, מקוויזלינגים
ולטע דרום־אפריקאי, בנשק משתמשת המחתרת גולה.

 מתוצרת ובתחמושת בנשק גם זימבאבווה עיתוני נת
ישראל.

 ראש- מוגאבה, רוברט לכנים. מחכדים חוליית
אוי הדרום־אפריקאים בעיני נחשב זימבאבווה, ממשלת

 במערב מהלכים בעל מתוחכם, הוא ביותר. המסוכן בם
 האפריקאית. בפוליטיקה וגוברת הולכת השפעה ורוכש

שישה בת חבלה חוליית בזימבאבווה נתפסה השבוע

ם חסן /ווי

מזו דרכונים בעזרת דרום־אפריקה דרך שחדרה לבנים,
 החשאית המישטרה — הבוס ידי על שהונפקו ייפים, 

הח בראש האפרטהייד. באוייבי המילחמה על המופקדת
 פעיל שהיה ,57 ברטראנד, פרנסים ד״ר עומד בורה

 ברודזיה. — התחיה מעין — אולטרה־ימנית במיפלגה
 הלבנים מנהיג של מושבע אוייב היה ברטראינד ד״ר

 בשחורים. הסוף עד מילחמה ודרש סמית, איאן ברודזיה,
 עתה ושב לפרטוריה, ברח לשילטון מוגאבה עליית עם
 בסיוע זימבאבווה, בתוך אסטרטגיות במטרות לפגוע כדי

בלתי־מרוצים״. לבנים ״אזרחים
 ברטרנד ד״ר של שהחוליה טוענים בפאריס מקורות

 אבל עצמו. מוגאבה של בחייו להתנקש אמורה היתד,
 לאשר סירבו לממשלודזימבאבווה המקורבים משקיפים

 שייערך במישפט יתגלו העובדות שכל וציינו זו, ידיעה
 הם הגיבו. לא כדרכם, הדרום־אפריקאים, הקרוב. בינואר
 הגנתית פעילות השחורות בארצות מעשיהם בכל רואים

לגיטימית.

טה־קלאוס1□ של הס״□ תוחלת
מיל שלושה על ובא קרב נוסף קודר חג־המולד

בבריטניה. המובטלים יוני
 צעירים אלפי מסתובבים הגדולות הערים במרכזי

 קל טרף מהווים הם ובחוסר־תיקווה. בחוסר־מעש
ניאו־נאצית. גיזעית, להסתה

מסי־ ללונדון ברכבת שחזר הודי, עיתונאי־ספורט

לסי מריר קו הוסיף המתקרב חג־המולד דווקא
פוט במיזרח־אנגליה, עיר באיפסוויץ׳, זה. עצוב פור
 בתפקיד גדולה כל־בו בחנות שעבדו זקנים שלושה רו

 הוחלפו הם החג. שלפני בחודש המולד״ חג ״סבא
 שתוכנתו אדומינדלבנים. בבגדים לבושים ברובוטים,

הכל־ דובר לילדים. סוכריות ולחלק קידה להחוות

נאצית כהפגנה כריטיים מזכטדים
לאנגלים אחרות פנים

פע שלוש הותקף בנוטינגהאם, מישחק־כדורגל קור
 של שונות קבוצות ידי על הנסיעה ׳במהלך מים

 וצ׳לסי ארסנל מנצ׳סטר־יונייטד, אוהדי ביריונים.
 היו כולם אבל שינאת־מוות. אלה את אלה שונאים

 שחום- לעיתונאי רצחנית כמעט באיבה מאוחדים
 שכולם היה הצעירים לכל נוסף משותף קו העור.
קיצבת-אבטלה. על חיים

 ושד,רובוטים מטעמי־חיסכון, נעשו שד,פיטורין טען בו
שה הדובר הוסיף הכתבים אחד לתמיהת יותר. זולים

 ואילו שנים, עשרות בתפקידם לשמש יוכלו רובוטים
הזקנים...

אנג בדיוק זו אין אנגליה. של שונה קצת קלסתר
אבנרי אורי תיאר שאותו אוואן, דייוויד נוסח ליה

שעבר. בשבוע אישי ביומן

^ ברעם חיים




