
 היומי בעיתון לקרוא יכולת לא הבא הסיפור את
שלך.

 טיימס, ניו־יורק של הראשון בעמוד הופיע הוא נ
 ובכותרת בעולם, ביותר החשוב העיתון אולי שהוא-*

 העיתון טריביון, הראלד של הראשון בעמוד ראשית
 המיהו־מי כל על־ידי הנקרא הבינלאומי, האמריקאי

 ברחבי עיתונים בעשרות הועתק אחר־כו בישראל.
 בגליון שפורסם סיפור בעיקבות באה הידיעה העולם.
 ,התאריך הכותרת תחת הזה, העולם של האחרון

 ימים כמה שהופיע סקופ על דיווח סיפור אותו הגורלי".
 של הראשון בעמוד הוא גם בפברואר), 19( כן לפני

 אדווין ג׳ון בשם צעיר אמריקאי חוקר טיימס. ניו־יורק
 על שם סיפר שנים, שלוש לפני נפגשתי שעימו מרוז,

 ארצות־הברית ממשלת בין לתווך שעשה סודי מאמץ
מקביל מאמץ על סיפרה שבוע לפני הכתבה ואש״ף.

 הישראלי, הפרלמנט חבר״הכנסת, שהיה מי אבנרי, מר
 נפגש הוא שמאלי. שבועון הזה, העולם עורך הוא

אש״ף. אנשי עם קרובות לעיתים
 היוזמות מקור היתה באנגליה, האלה, הפגישות אחת

אמר. הוא וסרטאווי, מרח של
 של מבוססת היתה ארצות־הברית מדיניות ,1975 מאז

 תכיר לא שוושינגטון לישראל, שניתנה התחייבות
 שזה עד עימו, משא־ומתן תנהל ולא הפלסטיני, באירגון

 החלטות את ויקבל להתקיים ישראל של בזכותה יכיר
 הד״ר שמאמצי אמר אבנרי מר לעניין. הנוגעות האו״ם

 האמריקאיים התנאים קבלת את להשיג נועדו סרטאווי
אש״ף. על־ידי

 סרטאווי הד״ר אבנרי, מר אמר ,״1981 סוף ״לקראת
 ולפתוח לנסות ערפאת מיאסר הירוק האור את ״קיבל

 דיונים ניהל הוא וארצות־הברית. אש״ף בין במשא־ומתן
 במישרד־החוץ פקידים בווינה, קרייסקי ברונו עם

 הכלכלית והקהילה בפאריס אליזה ארמון הבריטי,
 תהיה שתוניסיה החליט והוא בבריסל, האירופית
ביותר.״ הטובה המתווכת

 ראש אז היה קרייסקי ומר אש״ף יו״ר הוא ערפאת מר
 נפגש סרטאווי הד״ר אבנרי, מר לפי אוסטריה. ממשלת

 את שלח וזה בורגיבה, חביב תוניסיה, נשיא עם
לוושינגטון. מזאלי מוחמר ראש־הממשלה

 מר אמר בוושינגטון,״ נפגש(מזאלי) מי עם בטוח .איני
 בהתייחסו אמר, הוא הייג,״ היה שזה מאמין ״אני אבנרי.

 ״אולם הבן. הייג אלכסנדר מר שר־החוץ, אז שהיה למי
 לתוניס ובחוזרו שם, האנשים עם דיבר הוא בטוח. איני
חיובית.״ תשובה שהשיג אמר

 חילופי ״היו הבאים החודשים במשך הוסיף, מכן, לאחר
למסור. אש״ף על שהיה ההכרזה את להכין כדי מסרים,
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 הכיוון, ובאותו הזמן באותו סרטאווי, עיצאם שעשה
ביולי 21 ב־ עוד לראשונה הזה העולם דיווח ושעליו

1982.
 הזה, העולם של האחרון בגליון הכתבה הופעת עם
 שיפלר, דייוויד בירושלים, טיימס ניו־יורק כתב פירסם

 על־ידי הועתק ביום בו בעיתונו. הסיפור עיקרי את
 תמונה). טריביון(ראה הראלד
במלואו: הנוסח הנה
 הכרת סיכלה 1982ב־ ללבנון שהפלישה אומר עורך

 ניו־יורק שרות שיפלר, דייוויד מאת בישראל. אש״ף
טיימס.

 אורי בישראל, שמאלי ופוליטיקאי עורך — ירושלים י-י
 פלשה שישראל לפני כי השלישי ביום אמר אבנרי,

 על• ארצות־הברית עם משא־ומתן אש״ף ניהל ללבנון,
 בפאריס תפורסם היא כי נקבע בישראל. שתכיר הצהרה

.1982 ביולי 14ב־
 לכך וגרמה ביוני, 6ב־ נערכה הישראלית הפלישה

טלפוני. בראיון אבנרי מר אמר ההכרזה, את ביטל שאש״ף
 סרטאווי עיצאם ד״ר מפי אליו הגיע שהמידע אמר הוא
 בעל אדם סרטאווי, ד״ר אש״ף. של הנודד השגריר המנוח,
 של בכינוס ,1983 באפריל נרצח מובהקת, מתונה השקפה

בפורטוגל. הסוציאליסטי האינטרנציונל
 מר על־ידי שנמסר כפי סרטאווי, הד״ר של הדיווח לפי
 התנהל וארצות־הברית אש״ף בין המשא־ומתן _אבנרי,

 למגעים במקביל היה זה כי נראה תוניסיה. "באמצעות
 מרוז, אדווין ג׳ון באמצעות עצמו הזמן באותו שהתנהלו

המיזרח־התיכון. לענייני מומחה

 דעת על יתקבל ההכרזה שנוסח בטוח להיות רצה אש״ף
 מראש ייתחייבו שהאמריקאים רצה הוא האמריקאים.

דרישותיהם." את מספק שהנוסח
 סרטאווי מר עמד• שבו התאריך לפני ימים שמונה

 ללבנון פלש צה״ל אבנרי, מר אמר ההכרזה, את לקרוא
 רימה הייג שאלכסנדר בטוח שהוא אמר סרטאווי ו״עיצאם

אותו.״
 די היה לא זה האמריקאי. בעיתון הידיעה סאן עד
 הארץ אותה. יפרסם אחד ישראלי שעיתון כדי חשוב

 מבלי — העמוד בתחתית שורות 12 של ידיעה פירסם
אחת. במילה אף למשל, שמי, את להזכיר

 את מקום בכל ולי לשבועון הכותב מדביק מדוע
 כנראה, שהיא, אמריקאית מחלה זוהי ״שמאלי״? התואר

חשוכת־מרפא.
 העיתונאית על־ידי אושר הסיפור, הופעת אחרי יומיים

 לה, מסר שסרטאווי לואיס, פלורה הוותיקה האמריקאית
 חולקת יהודיה, שהיא לואיס, המידע. מן חלק מעשה, אחר
 אינה היא גם אך ושלי, סרטאווי של ההערכות מן כמה על

העובדות. על חולקת
 החשוב העיתון של הראשון בעמוד המופיע סיפור האם
 כה, עד ישראלים 569 של לחייהם והנוגע בעולם, ביותר

בישראל? כלי־התיקשורת את לעניין צריך אינו

 במכ<רה עכע\<ו
^זו^£ק005£
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2 מס׳ גליון

הנוצץ העולם ★
 האחרונות - הבתולות הבדרניות

בדר־מיינהוף קבוצת של
לבן נמשי לילות ★

ארוטית אופנה
מדם לי קרא ★

הולנדר קסביירה של עצות

מן3 פ נ רו ב
כולו! מהעולם וספרים עחונים

צילום ־
מודי  אחה״צ בוקר, !לי

הרמות. בכל וערב
גמישה. לימודים מסגרת 1
בצבע. להדפסה סדנאות 1
נוחים. תשלומים הסדרי 1
 וטפסי נוספים פרטים 1

שמה־  יום כל הר
.1000-2000 השעות בין אובסקווה קמה•

צילום ללימודי המרכז
 03־298191,298291,57 אלנבי אביב, תל

 02־223573,233502,6 ירושלים,בצלאל
04-662773,13 הנביאים חיפה,

כלב אבד
לגן סמואיד

ם עונה ש מו ל קי ס א
ה׳ ביום אבד

 שמריהו כפר באזור
052־7044־8 לטלפון להתקשר
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