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)5 מעמוד (המשך
 על ומקלה ואש״ף, הערבי העולם
מתונות. עמדות לנקוט אש״ף

ערפאת תוכנית
 המלד בין באמת התרחש ה **
 פה ל ת פא ר ע ויאסר חוסיין ■*>

ה בבירה אש״ף מנהיג את ריתק
שנק לימים מעבר הרבה ירדנית

 עד — מראש אלה לשיחות בעו
 ברונו עם פגישה שהחמיץ כך כדי

הקאנ של ביקורו בעת קרייסקי,
בתוניס? האוסטרי צלר

ה כי מלמד מוסמך מידע
 וערפאת חוסיין של עמדות

 יותר הרכה עתה קרוכות
ה לאור נדמה שהיה מכפי

 כלי״ של השיטחיות ידיעות
 האמיתי התוכן התיקשורת.

 כמוס* כסוד נשמר
 מעין של לעיקרון הסכים ערפאת

הפלס והמדינה ירדן בין פדרציה
הבאים: בתנאים שתקום. טינית

 פלסטיגי דרכון •
ה המדינה לאזרחי

פלסטינית.
ל פלסטיני דגל •

הפלסטינית. מדינה
״סמלי״ צכא 9

 למדינה מוגבל) :(קרי
הפלסטינית.

ל יחיד שגריר •
מדינה, ככל פדרציה
 חלוקה של כשיטה

 שגריר :למשל שווה.
שג כאנגליה, ירדני

בצרפת. פלסטיני ריר
 פרלמנטים שני •

ובפלס בירדן נפרדים
משו ופרלמנט־על טין,

לשתיהן. תף
הס חוסיין עם הושג לא עדיין

 באש״ף אך אלה, תנאים על כם
ה לגבי רבה אופטימיות שוררת

 הנקודה פשרה. להשיג אפשרות
 הו־ הפלך את המטרידה העיקרית

 ערובות קבלת לגמרי: שונה סיין
 להתנכל נסיון ייעשה שלא מאש״ף

שמ עצמה, בירדן המלך לשילטון
פלסטינית. היא אוכלוסייתה חצית

לה רוצה סצידו, ״ף, אש
 לכך ערוכות מאמריקה שיג

 וברצועה בגדה שהבחירות
 ראשי חופשיות. תהיינה אכן

 כוח על חושבים האירגון
 האו״ם של כוח או רב־לאומי

 ערב אלה לשטחים שייכנס
הבחירות.

צו כל שאין דעתי את (חוויתי
 ,1976ב־ הוכח שכבר כפי בכך. רך
ל מסוגל הישראלי המימשל אין

 בחירות. של תוצאות על השפיע
בהן.) יתעניינו העולם בל שעיתונאי

ה בביח^מדון דיד
 סוריה כי מעריכים ארץ ף•
 לאר־ יותר קרובה עתה היא י—

 לברית־המוע־ מאשר צות־הברית
בהסדר. רוצה ושהיא צות,

 הפלסטיניים המנהיגים כל
 שדון אריאל כי משוכנעים

 עם בארצות-הברית נפגש
 של אחיו אל־אסד, ריפעת
כ גרו כששניהם הנשיא,

בית־מלץ. אותו
 די בריטיים גירושין במישפטי

 באותו לנו והאשה שהגבר להוכיח
ש כדי לילה, במשך בית־המלון

ב לניאוף. הוכחה יהווה הדבר
 מלא דו״ח נפוץ הערביות בירות

א פרוטוקול — זו פגישה של
ביותר. משכנע זיוף או מיתי
 מחכים? למה כן. אם

ל מחכים האמריקאים
 ״ף שאש רוצים הם ״ף. אש

 חד־משסעית, הודעה יפרסם
 ־שהאיר־ כפשטות המכריזה

יש של בחוקיותה מכיר גץ
 החלטות את ומקבל ראל

•338־1 24צ
 בטוחים להיות רוצים הערבים

 כזאת, הצהרה תימסר אכן שאם
רש במגעים יפתחו האמריקאים

ש יטענו ולא אש״ף, עם מיים
■ 6 1 .............1 1.

 באמתלה מספקת, אינה ההודעה
 חסן למלך הוצע לכן אחרת. או זו

 טיוטא רגן של שולחנו על שיניח
 מפי ושיקבל כזאת, הצהרה של
ק לגבי חד־משפעית תשיבה רגן

בילותה.
יו שהערבים לבך מחכה רגן
 שאינה מפורשת, בצורר. •לו דיעו

 הסעיף כי פנים, לשתי משתמעת
 ב־ ועידת־הפיסגה החלטות של 7

המ ״כל זכות על המדבר פאס,
ישראל. על חל באזור,״ דינות

ב יבהיר שרגן רוצים הערבים
אי תוכניתו כי חד־משמעית צורה

 יפים, עקרונות של איסף רק נה
פעו תנקוט שארצות־הברית אלא

לביצועה. ממשית לה
 ״תו־ :ערבי מנהיג כדברי
 ה־ את קובעת כנית־רגן
 הה־ ישראל. כלפי ,לאווים'

ת טז  ה־ את קובעות פאס ד
 הפלסטינים. לגכי ,הנים׳

 שני את לחבר היא המשימה
 ביחד.״ המיפסכים

ה מישלחת של המשימה זוהי
חסן. מלך

מחיפה ענק
אומ הפלסטיניים מנהיגים ך■

 יכול אינו ערפאת כי רים 1 י
 ההצהרה את לאמריקאים למסור

מ הבלטה אחרי אלא המבוקשת,
ה המועצה מטעם כך על פורשת
 של הפרלמנט הפלסטינית, לאומית
 להתכנס אמורה המועצה אש״ף.
באלג׳יר. כנראה כחודש, בעוד

 אל־חסן ח׳אלד נמצא בינתיים
 ענק הוא ח׳אלד בארצות־הברית.

א חוש־הומור, ושופע רחב־מידות
 שקיבל המעטים הפלסטינים הד

 ב־ השפעתו הווייתית. אזרחות
 תואריו על בהרבה עולה אש״ף

 של ועדת־ההוץ (יו״ר הרשמיים
 הוועד חבר הפלסטינית, המועצה
 העשיר ח׳אלד פת״ח).' של המרכזי

 יליד בכוויית), שאופ סוכן (הוא
ו פת״ח מייסדי עם נמנה חיפה,

 ב־ המרכזיים האישים אהד הוא
 עצמו, ערפאת עם (יחד אש״ף

 איאד אבו אבו־מאזן, אבו־ג׳יהאד,
אחרים). ושניים־שלושה

ל בהופיעו ברומא, חודש לפני
ה האיגוד של הצירים 1500 פני

 אל- הרים הבין־פרלמנטרי, עולמי
ב כוחות־השלום ״לכבוד כוס חסן

 במשך כף מחאו הצירים ישראל.״
רצופות. דקות המש

 ב־ היתה אל־חס; של מישפחתו
 קבר־ שומרת רבים דירות משר

 נולד עצמו והוא חיפה, ליד אליהו
 הוא המערה. של השומר בבניין
 שד הכוונה על בעניין מפי שגע

האתר. את לשפץ ממשלת־ישראל
 אל־חסן פני את לקבל סירב רגן
 חסן. המלך של המישלחת כחבר

 לגבי למדי מביך היה הפיתרון
 במלון היה ח׳אלד :האמריקאים
 מלא כחבר והשתתף בוושינגטון,

 המישלחת, של ההתייעצויות בכל
 המישל־ התייצבה הלבן בבית אך

בלעדיו. המלך, בראשות חת,
ה המישחקים כי מסכימים הכל

ל יש וכי להיפסק, צריכים אלה
 כדי הדרושים המעשים את בצע

הרש במהלכים אש״ף את לשתף
מיים.

הפלסטינים שד ידידיהם
 :להם אומרים בוושינגטון

 במהירות. לפעול ״עליכם
האח הסיכשולים את סלקו

 להמשיך יוכל לא רגן רונים.
 לא אם רב, זמן זו כיוזמה

 תשומת־ הישגים• לו יהיו
 בעייה לכל העולם ש? הלב

 הפלסטינית, הכעייה וגם —
 תודות מחדש שהתעוררה

 ב־ שרון אריאל של למעשיו
 זמן אורכת אינה — לבנץ

 בשבועות, נמדדת היא רב,
 והוא בחודשים, היותר ולכד
כו התעוררות לגבי הדין
בישראל. השלום חות

ב נכונה האסטרולוגית התמונה
 הפלסטינים, האמריקאים, זה. רגע

ה כוחות־השלוס הערבי, העולם
 עתה קרובים כולם — ישראליים
 ת־ יישארו לא הם אבל לסיתרון.

במקום. היעים
עכשיו. הוא הרגע

במדינה
העם

הדוב! נוד
 דוכן חיה האם

נאשמים? לספסל העדים

 דוכן־ על עמד שרון אריאל
 הנוכחים מן אחד כל אך העדים.

ספסל־הנאשמים. שזהו ידע
 בילבל. התחמק, התפתל, הוא

 יותר שעוררו תשובות, המציא הוא
 (ראה עליהן ענו שהן מכפי שאלות
).8־9 עמודים

 סימן־ באולם ריחף העדות, ובסוף
ענקי. שאלה
 מוסמכים עצמם חברי־הוועדה רק

 את ולהסיק העדות, את להעריך
ב אזרח כל אך ממנה. המסקנות

 ברדיו הדברים את ששמע ישראל,
 לו גיבש בעיתונים, אותם ושקרא

שלו. הפרטיות המסקנות את
הופ עצם המישפט. סמכות

זה, בית־דין לפני שרון של עתו

 פי חזקה היתד. שלמה, תת־יבשת
האירופיות. הממשלות מרוב כמה

 לכמה נראתה הלבנון מילחסת
 של האצולה בני ממטולה, סוחרים
ל לייסד כהזדמנות הארץ, חקלאי
משהלם. קולוניאלית חברה עצמם
 כונה כך מיוחד״, מידע ״דף

 הם־ -המועצה על־ידי שהוצא הדף
ב הקהילתי והמרכז מטולה קומית
ה דחיפות בגלל זאת וכל מקום.
 ל־ חברת־מניות הקמת — עניין

לבנון. עם מיסחר
 ציבור במקומות שהודבק בדף,
 נאמר: ובסביבתה, בעיירה שונים

 והמיסחר הטובה הגדר פיתוח ״עם
 חברת־ להקים החלטנו לבנון, עם

 מטד ותושבי חקלאי כל של מניות
משקי בשיתוף בכך, הרוצים לה,
מבחוץ. עים

בחב להירשם שרוצה מי ״בל
 עשרת־ על-סך המחאה יפקיד רה

ב נאווי יפה אצל שקל אלפים
 28 לתאריך תהיה ההמחאה חקלאי.
תיסגר ההרשמה אוקטובר. בחודש

 אחד: איש של אחר־המוות צחון
בן-גוריץ. דויד

 *3שת בן־גוריון דויד זה היה
סממיז* בעלת •כזאת, ועדה למנות

 בקיץ נתן מי לחקור כדי מישפטית,
 לפעולות־החבלה ההוראה את 1954
 בקאהיר היהודית רשת-הריגול של
 בשם שנודעה אפלה, פרשה —

״העסק־ביש״.
 תביעתו את אז דחתה הממשלה

פולי מטעמים הן בן־גוריון, של
 חוק קיים היה שלא מפני הן טיים,

 מיש- ועדת־חקירה מינוי שאיפשר
ל נכנס התעקש, בן־גוריון סטית.

 גורש ולבסוף מיפלגתו, עם קרב
מישפט־חברים. באמצעות ממנה

 ה־ את ייצג זה פנימי במישפם
 שימשץ יעקב ע-ורך־הדין מיפלגה
שפי האשים הוויכוח בלהט שפירא.

בפאשיזם. בן־גוריון אנשי את רא
 זו אמירה ודיד־יאסץ. קיכיא

 אדם שפירא, את מכן לאחר רדפה
 שהיא יתכן ומצפון. יושר בעל

ל התמנה כאשר אותו, המריצה

1 ימין — שמאל !ימין — שמאל

 להיחקר, להשיב, נאלץ היה שבו
 כביר ניצחון היה ולגלות, להסביר

הישראלית. דעת־הקהל של
 בגין מנחם התנגדו במיקרה לא
הד לעצם האחרון לרגע עד ושרון
 ועדה כי כזאת. ועדה להקים רישה
 מצויידת שהיא בלבד זו לא כזאת
העומ המישפטיים האמצעים בכל
 אלא בית־מישפט, של לרשותו דים

ו בביודמישפט מתנהגת גם שהיא
בית-מישפט. של סמכות מקרינה
 במוסד עובדות להסתיר קשה

 בשקר, ולהתמיד לשקר קשה כזה.
 מפסיקים מאומנים שופטים כאשר

 שאלות ושואלים הדיבור שטף את
חקרניות.
משו הישראלים רוב היו השבוע

 את תוציא ועדת־החקירה כי כנעים
 וכי ולאמיתה, כולה לאור, האמת

 מרחיקות־ השפעות לכך תהיינה
 של הפוליטית ההתפתחות על לכת

הקרובים. בחודשים ישראל

הגליל
□מוטולוה גבול אוץ

העיירה תושבי
חברה מקימים

?□בון עם לסחור כדי
 18ה־ במאות הבריטים הסוחרים

שנק חברות לעצמם הקימו 19וה־
חברת הקולניות. של שמן על ראו
ב שלטה למשל, המיזרחית, הודו

 בשער. ,17.10.82 א/ ביום סופית
 אנא לטובתכם, בצהריים. 12.00

הזדרזו.״
 ניי- אהוד חתומים ההודעה על

היוזמת. מהוועדה פין ודויד שטיין
־ :המטרה  הדף אביב.תד

 כבר כאשר אוקטובר, מחודש הוא
 בבושת־פנים תסולק שישראל ברור
 מהמובלעת לבנון, מדרום אפילו

חאדד. סעד מייג׳ור של
תס במה כלל ברור לא כך, אם
לג מעבר המטולאית החברה תור
חב הקמת כי ספק, אין אבל בול.
הא צאצאי לפני יתפתח מניות רת

 הבורסה דלתות את הקרקעית צולה
 בוודאי תצא ובקרוב בתל-אביב,

 המיסחר חברת של חדשה הנפקה
לבנון. עם

ל יהיה לא אולי בצפון סיסחר
שה ספק אין אך מטולה, תושבי

 החקלאים על־ידי שיוצעו ותמני
מייד. ימכרו המקומיים

החקירה
□יש עסק

 כעיקכדת שנחקק החזק
 -דויד שד הסערה

 עתה ממדא בן־גוריון
ה-מיועד. תפקידו את

 השבוע שעמדה ועדת־החקירה,
ני- היתה הישאליים, החיים במרכז

בדי ליזום כשר־המישסטים, ימים
ל בדיוק שהתאים החוק את עבד

כ בן־גוריץ, של דרישתו סיפוק
לכן. יקודם שנים עשר

 בעבר, כזה חוק קיים היה אילו
 פי׳שעי־ לחקור היה שאפשר יתכן

 דיר- טבח כגון קודמים, מילחמד.
 בגין מנחם של אנשיו בידי יאסין

 ביזע^ קיביא וטבח ,1948 באפריל
 ב- שרון אריאל של 101 היחידה

 הגיע כפר-קאסם של הטבח .1953
 שבראשו הצבאי, לבית־המישפט

 לצורך שחוייל אזרחי שופט ישב
 ב־ שנערך השבויים טבח גם זה.

 בלבנון לאהיס שמואל על־ידי 1948
נדו כך צבאי. בבית־מישפט נדון

 דניאל של פישעי־המילחמה גם נו
 במילחמת-הלי- שדה ואריה פינטו
טאני.

 על-סי שהוקמו ועדות־החקירה
 שפירא שימשון יעקב של החוק

 שונות, בפרשות דנו 1969 משנת
 השחיתות בספורט, השחיתות כגון

 גילויי בעיקבות נפט נתיבי בחברת
 אל־ במיסגד ההצתה הזוז העולם
 יום- של המחדל ובעיקר: אקצה,

 בביירות הטבח חקירת הכיפורים•
ה לעניין הנוגעת הראשונה היא

 לעסק־ -ובהשלכותיו בחומרתו מגיע
 עניין למען פרשת-לבון. של ביש
החוק. נחקק בדיוק כזה

 ״עם על רבות שדיבר בן־גוריון,
 שרע״ המוסרית הרמה ועל סגולה״

 למדינת־ זכות־קיום מעניקה היא
 . להיות השבוע היה יכול ישראל,
מרוצה.
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