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 הכרה בלי כזאת תוכנית לבצע אי־אפשר כי לחלוטין שברור
 מדינה רק במפורש. בה מופיעות אינן האלה המילים שתי הדדית,

 תפקיד בפירוש. בה מוזכרת — הפלסטינית המדינה — אחת
 דבר בה נאמר לא כראוי. בה מוגדר אינו המעבר בשלב האו״ם

 הפלסטינים שכל אף ירושלים, של העירונית האחדות על
 היחסים טיב על דבר בה נאמר שלא מובן לכך. מסכימים

לצידה. שתקום הפלסטינית והמדינה ישראל בין והסדרי־ד,ביטחון
 במשא- לדיון נושאים לשמש החייבות נקודות הן אלה כל
למשא-ומתן. בסים יש שכעת הוא העיקר ומתן.

 מייד מפרסמו! היתה נכונה ישרא״־ית ממשלה
 הנשמת את ביחד הכורכת משלה, ■סבירה תוכנית
להג וזכותו הפלסטיני העם של הלגיטימיות הזכויות

 הערכית ההכרה עם משלו, ולמדינה עצמית דרה
 אחדד עד השמירה נאותים, הסדרי־כימחזן כישראל,

ועוד. ירושלים, של הפיסית תה
 המשא־והמהן היה יכול כאלה מקבילות תוכניות שתי סמך על

הער והמדינות אש״ף ישראל, בין ישיר משא־ומתן — להיפתח
 במיסגרת משא־ומתן או ז׳נבה, בנוסח בינלאומית ועידת או ביות■

האו״ם.

ורגן פאהד
 את סותרת בפאס, שהתקבלה תוכנית־פאהד, כי טענה ך■

בחלקה. נכונה ואינה בחלקה, נכונה רגן רונלד הנשיא תוכנית י י
 ממשלת־ מפי כאה כשהיא רלוונטית טענה זו אין

הסף״. ״על רגן תוכנית את שדחתה ישראל,
 ואת לישראל, והרצועה הגדה סיפוח את שולל רגן, כמו פאהד,

 של הקמתה את שולל רגן בהן. הישראלית השליטה המשך
 שולל אינו (רגן אותה. תובע פאהד עצמאית, פלסטינית מדינה

 אינו גם רגן במשא־ומתן. זו הצעה להעלות הערבים זכות את
 ירושלים להחזרת הדרישה את להעלות העדיים זכות את שולל

 תובע פאהד אחרת.) שלו שדעתו אוסר הוא כי אף המיזרחית,
 בהקפאת מסתפק רגן וברצועה, בגדה ההתנחלויות כל פירוק את
 כבנציג באש״ף מכיר פאהד והלאה. מכאן פעולת־ההתנחלות כל

 ולמנות אש״ף את לעקוף מנסה רגן הפלסטיני, העם של הבילעדי
הפלסטיני. העניין כדובר חוסיין המלך את

 ירצה אם עליהם, להתגבר ניתן שלא מיכשולים אלה אין
 תפקיד למלא יכול חוסיין הערבי. העולם עם פעולה לשתף רגן

 שיקבל וכמי ואש״ף, ארצות־הברית בין שמקשר כמי מוגבל,
 זו, מבחינה לאש״ף. להעבירן כדי והרצועה הגדה את לרשותו
 כוונת זוהי אכן כי שטען בגין, מנחם של החששות צודקים
חוסיין.

ר: משולש עתה נוצר מוז
אמריקאי־ערבי. דו־שיח מאפשרות ופאהד רגן תוכניות #
 אינן ופאהד רגן תוכניות על ממשלת־בגין תגובות !•

הערבי. העולם עם ולא רגן עם לא — דו־שיח שוב מאפשרות
 העולם עם לא אך דגן, עם דו־שיח לנהל יכול המערך !•

 אליו לזמן השבוע פרם שימעון של הפאתטי הנסיון הערבי.
 שיש להוכיח כדי להזדהות, אף שסירבו הגדה, מן עסקנים כמה

גיחוך. לעורר מוכרח הירדנית, באופציה תמיכה

המוח שטיפת
 הן בפאס הערבית הפיסגד, החלטות ממשלת־כגץ, גכי ^
אסון. /

קיצוניות. החלטות בפאס התקבלו אילו מתרגש היה לא בגין
 למשא־ומתן, דרך הפותחות מתונות, החלטות אך להן. ייחל הוא
בעיניו. אסון הן

 על ולתת לשאת מוכן הערבי שהעולם שברור ברגע כי
 ולשלוט להמשיך הישראלי הסיכוי אוטומטית מתערער שלום,
 שלמענה ממשלת־בגין. של העיקרית המטרה — וברצועה בגדה
למילחמה. השבוע יצאה

השדמה. ארץ־ישראד םו!ה כפאס
 של עמדתו היתד, לממשלת־בגין ביותר הגדולה האכזבה

 הכרזות- ערפאת השמיע הנצורה בביירות אמנם, ערפאת. יאסר
 אך בתוכנית-פאהד, תומך שהוא אבנרי לאורי אמר ואף שלום,
 שייצא ברגע להן יתכחש הוא כי בטוחים היו בגין אנשי

 הקו, באותו והמשיך לפאס הלך ערפאת אולם ממלכודת־המוות.
 יתכן לא עימה. ולשלום־פשרה ישראל עם הדדית להכרה המוביל

ממשלת־בגין. של לקו זה מאשר יותר גדול אסון
 פרסונה־ הפך בפאס, אלה החלטות לקבלת שהביא ערפאת, כי

 הממשיכה וושינגטון, מילבד — העולמיות הבירות בכל גראטה
 הוזמן אש״ף יו״ר ישראל. את לרצות כדי אש״ף את להחרים

 המוכיח דבר — הכביר המוסרי הכוח בעל אפיפיור, אצל לבקר
 ממעמד עצמו ערפאת גם נהנה מביירות בשלום צאתו שאחרי

 שהוא יתכן כי הודיעה צרפת ממשלת העולמית. בדעת־הקהל כזה
מיטראן. פראנסואה הנשיא אצל גם יתקבל

 בגהה להחזיק סיכוייה של זו דרמאתית הרעה מול
 המקובלת השיטה את ממשלת־בגץ נקטה וברצועה,

שטיפת־סוח. עליה:
 החלטות תוארו שבה טוטאלית, בהתקפת־נגד מייד יצאה היא

 אין כי עד מדהים, כה שקר — ישראל להשמדת כקריאה פאס
 גודל כן השקר, כגודל כי בעליו של באמונה אלא להסבירו

 ואכן, החלטות. קוראים שאינם אנשים על־ידי שיתקבל הסיכוי
 עתה עומדת שם בארץ, רק לא רבה במידה הצליחה זו שיטה

 הרדיו הטלוויזיה, אנשי של הצייתנית העדה הממשלה לרשות
 היהודים להשפעת בארצות־הברית. גם אלא ההמונית, והעיתונות

 לנשיא לעזור השאיפה גם הפעם נוספה שם בכלי־התיקשורת
פלסטינית. ולמדינה לאש״ף מקום בה שאין תוכנית בביצוע רגן

זו, תופעה מול משותק נשאר הישראלי מחנן■,־השלום גם
פאם. החלטות על כראוי להגיב מסוגל היה ולא עליה, עלה הערכי שהעולם החדשה, הדרך אך
 שטיפת* דגם בפאס. הוועידה נעילת עם הסתיימו-, לא

 לאורך־ימים לעמוד יכולה אינה ביותר היעילה הסוה
העובדות. פני מדל
— 2)6

במדינה

במסיבה ישראלי שדר
שסינקור

ושפירא נר בן־ שדרים
גל״צ יש — פוצץ קור
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 גרשון הקבלן אחיו, של בביתו

האוניברסי ברחוב פרם, (״גיגי״)
 גם לצער נוספה שברמת־אביב, טה

 בגין, מנחם ראש־ד,ממשלה, דאגה:
 ויק- מפ״ם מזכיר של לאתגר נענה
 מבקש שהוא והצהיר שמטוב, מור

 לכנסת. מוקדמות בחירות לקיים
מוקד בבחירות מעוניין אינו פרם
ש אמר הוא למקורביו מדי. מות
יסת יותר, רב זמן שיעבור ככל
 בקוריו ויותר יותר הליכוד בך

 להקים יהיה שאפשר ויתכן הוא,
ב עוד המערך בראשות ממשלה

הנוכחית. כנסת
 את הסתם, מן ראה, גם פרם

 דעת־הקהל מישאל של תוצאותיו
 שקבע פוסט, ג׳רוזלם היומון שערך
 היה עתה, הבחירות נערכו שאילו

 מן אחוזים 16.9ב* זוכה המערך
 של אחוזים 44.2 לעומת הקולות
הליכוד.

 של דבריו כי סבורים במערך
ב היו הבחירות הקדמת על בגין

 בתשובה המותן, מן יריד, חזקת
 בדיון שמטוב ויקטור של לדבריו
ל רוב יש כאילו בכנסת, המדיני
 תנועת בצמרת אך המערך. עמדות

 בעריכת רבה תמיכה יש החירות
כליבר גם וכך מוקדמות בחירות

רשי בראשות כי המעוניינים לים,
 11,־ד לכנסת בבחירות הליכוד מת

יוד הם בגין. מנחם עדיין יעמוד
 — בגין של יורשו כי היטב עים

 להם יעניק לא — שיהיה מי יהיה
ברשימה. כל־כך רבים מקומות

 למערך ממלכודות- להימנע
ב להיענות אלא ברירה, היתד, לא

 מיפלגת בגין. של לאתגר חיוב
 ה- את לכבוש המבקשת אופוזיציה

לב להתנגד יכולה איגד, שילטון
מוקדמות. חירות

ו בקואליציה, נמצאת המפד״ל
 להסתיר צריכה היתד, לא היא לכן
ההת כתמ״י. כמוה התנגדותה, את

בני כרגיל, הוסברה, אמנם נגדות
ל אך מאוד, פטריוטיים מוקים
בת המפד״ל עתה נמצאת מעשה
 בתולדותיה. ביותר הגרועה קופה

 לקבל עלולה היא המישאל פי על
ה ותהליך הקולות, מן 2.870 רק

ע המיפלגה הכריזה שעליו שיקום
 הבהירה המפד״ל התחיל. לא דיין

 ולא המוחלטת, התנגדותה את לבגין
 מן לסגת אלא ברירה לו היתד,

הרעיון.
 בקואליציה האחרות השותפות

 הנש־ בידי נעשתה ומלאכתן זכו,
 לממש מבקשת ישראל אגודת ד״ל.

הקוא ההסכם מן רווחיה כל את
 הבאות. הבחירות לפני ליציוני

 פדוות לא גרוע במצב נמצאת תמ״י
ה ד,מישרות חלוקת המפד״ל. מן

 אר. היטיבה לא לעסקניה סיטונית
 ד,תהיה הבוחרים. קהל בקרב מצבה
 ייחודי דגל שום לה שאין יודעת

 ו־ הבאות, הבחירות לקראת להניפו
תקו אין דיין של תל״ם לשרידי

מה.
הג העץ מן בגין כשירד עתה,

ה מעז לא טיפס, שעליו בוה
הבחי הקדמת את להציע מערך

חו המערך עסקני בעצמו. רות
כשתו הליכוד יימנע שמא ששים

 תתקבל. והיא בכנסת, ההצעה עלה
 את להציע לא למפד״ל הבטיח בגין

 הוא אך בעצמו, הבחירות הקדמת
ש להצעה להתנגד הבטיח לא

 זאת, ומיפלגה מהמערך. תבוא
ש רבות במלכודות נפלה שכבר
להי רוצה בעבר, לעצמה טמנה

הפעם. סכך מנע

עיתונות
31* אגט-שומתוו

 רוצה לא מדוע
 שיוודע מישרד־החדן

 תופעות עד כארץ
 אנטישמיות של

£ כדרוס־אמריקה
 לכתב היה השבוע השישי ביום

 סקופ פריאל, יוסף באמריקה, דבר
הרא בעמודו בהבלטה שהתפרסם

 על דיווח פריאל היומון. של שון
 מדינות את המציף אנטי־שמיות גל

דרום־אמריקה.
 חיים מכסיקו שיהודי סיפר הוא
 מילחמת- של תחילתה מאז בפחד

 אנטישמיות סיסמות כאשר הלבנון,
 בתי- על מצויירות ואנטי-ישראליות

 יהודי יהודיים. ובבתי־קברות כנסת
 בני-נוער להכשיר התחילו מכסיקו

והנ יהודיים, מוסדות על לשמירה
להת שלא ליהודים המליצה הגתם
בבתי-הכנסת. בחגים אסף

 נזרקו וונסואלה, אחרת, במדינה
 צלבי- צויירו בתי־כנסת, על אבנים
 צעירים נגד קללות והושמעו קרם,

עש חומר־הסברה. שחילקו יהודיים
הישר לשגרירות פרצו אנשים רים

 סיסמות הקירות על וציירו אלית
ישראל. בגנות

 גדולה הפגנה היתד, בקולומביה
איו והושמעו באש״ף תמיכה של
 ארקניה היהודית הקהילה נגד מים

אנ של תופעות המדינה. שבצפון
שבא בגוואטמלה גם היו טישמיות

המרכזית. מריקה
 פחות לא אך שתיקה. קשר
 היתד, עצמה, הידיעה מן מרעישה
 פיר־ לנסיבות פריאל של התוספת

 לפירסום ״עד :כתב הוא וכך סומה.
 הן דאגו לראשונה, כאן, הדברים

 שגרירויות הן היהודיות, הקהילות
 להשתיק מישרד-החוץ והן ישראל

הפרו את ולהנמיך אלה תופעות
 אינטרסים מתוך — לגביהן פיל

ו יירגע שהגל בתיקוחו, — שונים
שובו דברים למסלולם״. י
להע טובות סיבות שהיו יתכן

 הם שבהן במדינות הדברים למת
 מישרד־ דאג מדוע אך התרחשו.

ב פירסומם את גם למנוע החוץ
 העיתונים שיתפו ומדוע ז ישראל

 את פירסמו ולא פעולה, הישראלים
ז הדברים

 סיבה בוודאי יש למישרד־החוץ
 ה- ממסע חלק היא ההעלמה טובה.
יש מאזרחי למנוע שנועד כיזוב,

האמי התוצאות מהן לדעת ראל
בש אך מילחמת־הלבנון. של תיות
ל ישראל עיתונאי יצאו שבו בוע

 מעורר הביטוי, חופש בעד מאבק
 מישרד־ עם שלהם שיתוף־הפעולה

חמורות. תהיות החוץ

ל ז י ח צ

מל תקיר<*וז> ׳גו
 ספונטנית כמסיבה

 הסכיר תצוות חננ
 7צה״ י7נ של

קור תס־סת־־אבשדום את
ני הפאב בפתח שהוצב השלט

 מישהו אחר־כך. שהתרחש את בא
ל: לרשום הספיק שו ״הקור ברי
 אחר עובד גל״צ.״ שותים בוטל,

 ל- השם את שינה הצבאית בתחנה
 שלט העובדים תלו בפנים קור(יוז).

ז״ זה מה ? זה מי ״שטינקור, :אחר
 גלי־צה״ל שעובדי אחרי שעתיים

 הבודק, הקצין החלטות על שמעו
לחגוג. יצאו הם

עו האשמות את לבדוק מונה גל
 קור אבשלום הזוטרים, התחנה בדי

ה בין שטענו הראובני, ועימנואל
ה שהתחנה הרמטכ״ל באוזני יתר,

 את המילחמה בזמן שירתה צבאית
אש״ף.

 ידעה לא הבכיר הצוות שימחת
ב יצא אנסקי אלכס השדרן גבול.
 כ־ רגז לא ואפילו אשתו, עם מחול

מצלמו את אליו כיוונו שצלמים
 שקור בן־נר, יצחק הסופר תיהם.

 פופולארי פחות לא סופד שהוא טען
עיין בדק ממנו עו הכרזות. את בז

 הרמטכ״ל אצל שישבו התחנה, בדי
 והראובני קור עם השיחה בשעת

 יוסי נחושתן, שמואל וסלי, דני —
 כוסות השיקו עבדי ויוסי עוזרד
 שרה התחנה דוברת עם יחד בירד,

 אליעזר שפירא, מולי דורון,
יו ותרצה רשף רפי דר, (״לצו״)

 שפירא, צבי מסקד־התחנה, בל.
 בקריאות־ התקבל מאוחר, שהגיע
״בוטל ״הקור :שימחה !

ב הרגיש ישראלי אלי הקריין
 מוסיקה השמיעו בעלי-המקום בית.

 סגן כל-כך. אוהב שהוא ברזילאית
ב חייך שלו אילץ התחנה, מפקד

חודשיים. אחרי הראשונה פעם
 אם היתד, שאלו שהכל השאלה

ה מעמדם לגבי יתפטרו. השניים
ספק. היה לא בתחנה חברתי

ם עוד ר, ה 2350 הז


