
אסון!ליפשיץ מאיר
ח א ב ת - כנען אל־קאדי ס ס אנ  שנה 30 בת היתה - המדינה של הנ

ה כי העיתונים כותרות סיפרו אתמול הירצחה. ביום בלבד ב קס  של ב
ם נודע חודשים 3 לפני המתה. גוויתה נמצאה שכם  מעשה על ברבי

 בה התעללו ארוכים וימים לילות שלושה משך בגופה. שבוצע הנבלה
ת לה שברו חייתית, באכזריות פנים רעולי צעירים  ולא העצמות א

ס שכחו אנו הטבע. כדרך שלא אותה ל
בבה היא שנה רבע מזה תו  ידעה האומללה כמתה־חיה. בינינו הס
 דמה עבורה. מתכננים משונה מיתה ואיזו עתידה לה צופן מה היטב

 הוא־הוא - הביטחון שר של בראשו ובראשונה ובראש כולנו, בראש
 ושומרון. יהודה תושבי כל של ולחייהם לשלומם העליון, האחראי

 במיוחד מתרגש שאינו בוודאי היהודים במצוקות גס שליבו מי אבל
ערבים. בידי ערבים כמה מרצח
 אצלנו הזוועה. מעשה על הזעקה קול ישמע לא בתיקשורת וגם
 לירי המתנחלים מקרב האשמים במציאת לאחרונה עסוקים נורא

 ענק בכותרות העם מתבשר ימים כשבוע מזה קרוואת־בני־זייד. בכפר
 הטלביזיה בעניין. החקירה מתפתחת איך הראשונים בעמודים

ר מעניקים והרדיו קו  הקשורים והדלפה שמועה שמץ לכל צמוד ס
ם מלומדות ופרשנויות מערכת מאמרי לנושא. בעקיפין  ללא עוסקי

הפיקציה זו - היהודיות המיליציות כלפי השינאה אש בליבוי הרף
הגמורה.

ם וגובר, הולך ובקצב בשקט־בשקט, ובינתיים,  הערבים מחסלי
 פלסטיני שירצח מבלי יום עבר לא האחרון בחודש אחיו. את איש
 הערבית האומה לוחצת ממש, אלה בימים עמו. בני בידי לפחות אחד

 ארבעה עד שניים־שלושה להורג ומוציאה הדוושה, על האצילה
ם גופות ערימת ליממה. נידונים  חיסול רקע על הפלסטינים, הנקטלי

 כתף מפנה הישראלי הביטחון שר אך וגובהת, הולכת פנימי, חשבונות
המחרידה. לתופעה אדישה

ם האיש כי אטו  עסוק היקר יצחק כי שליטה. איבד מזמן כבר הזה ה
 לטפל ופנאי חשק לו ואין חברתיים, ובאירועים במסיבות מאוד

 שיאים יום כל שוברת הערבים השתוללות הבוערים. בנושאים
 האלימות שוויץ. הרי לפסגות הרמטכל את שולח רביו אבל חדשים

 הביטחון ושר הקו־הירוק, צידי בשני פינה לכל מגיעים והטירור
בשילטון. מקומו לשמירת וקואליציות אינטריגות מארגן
א רבין ללבנון. אותנו הופך רבין האסון. הו

ד: ס ס א או־ כ ר מו ב שלי ח
 20(ב־ פירסמה הסורית היריעות סוכנות

ה בוועידה אסר הנשיא שאמר דברים ביוני)
״ע הערביים: עורכי־הדין התאחדות של ס

 הערבית. האחדות להגשמת לפעול ביחד לינו
ני יותר יהיה ערבית אחדות יותר כשתהיה

ניצחו היו וסוריה מצרים נפגשו וכאשר צחון, '
 היחידה ההצלה דיר היא התאחדות נות.״

 פיתרון של בדרך לפעול ועליהו לערבים,
 המצרי הנשיא הערבים... בין חילוקי־הדיעות

 ואסע וחברי, ידידי מובארב, חוסני הוא
 יהיה וזה זה, את זה ניטוש ולא עימו, להיפגש

הערבית." והאומה מצרים לסוריה, מצויין

ל א ״ ס״נ פ ת הזמו! :,אל־חו א
אלי ש ר פג הי ! ל תו מדינ ב

 18השבוע(ב־ התראיין אל־חוסייני פייצל
 בין אלעגימי. יפו, משבועוני באחד ביוני)
 שר־ ראלי, שבוטרוס למראיניו סיפר היתר

 באחרונה שביקר חוץ, לנושאי המצרי המדינה
פלס־ אישים עם להיפגש הוזמן בישראל,

קדאפי מז־בו־כ
חילזקי־הדישח חיק נסגר

 ״שהיא במיזוח־ירושלים מהשטחים סיניים
ולהי נוכח להיות הזמנה וזו מדינתנו, בירת
 מפאת ראלי, אולם במדינתנו,״ עימנו פגש
 עור להזמנה. להיענות היה יכול לא זמן, לחץ

 שנה ״בתור בראיון: אל״חוסייני של מדבריו
 בעמדה נמצא הוא כי אש״ף, עם ישראל תדבר

כוח.״ של

ת א פ ר ת — ע א ר ק  ל
ה כ מי ת ת רו חי ב ב
 מדווח אל־קודס המיזרח״ירושלמי העיתון

 פועל שאש׳׳ף ביוני) 23ראשית(מה״ בכותרת
 רעיון קבלת לקראת צעד אחרי צעד עתה

 כאשר שלב, הן ״הבחירות בשטחים. הבחיחת
 מנד בלתי־נפרד חלק יהיה העצמי המימשל

 החלטות הגשמת שמטרתו שלם, הלר־שלום
 העיקרון וקבלת 338ו־ 242 מועצת־הביטחון

זכר הבטחת וכן שלום, תמורת שטחים של

ערבית עיתונות
 ופיתרון הפלסטינים של הלאומיות יותיהם
הב וכן היבטיה, כל על הפלסטינית הבעיה

 אש״ף של עקיפה או ישירה השתתפות טחת
ובמשא־ומתן." לפיתתן המהלכים בכל

ב ר א ב פי: מו א קדי ל
ה פ ד א תי ע ל

 21מצטט(מה־ אראהל׳ המצרי השבועון
 לוב שליט של פגישתו את באריכות ביוני)

 שביקרה מצרית מישלחת עם קד׳אפי מועמר
 עם שיחותיו את פניהם סקר היתר בין בלוב.

 ״לסגור סמנו ביקש מובארכ מובארכ. הנשיא
 בצי־ סאדאת עם לו שיש חילוקי־הדיעות את
 ״שישנה מובארכ ביקשו כן כמו לעתיד,״ פיה
 והתעמולתיים.״ הדיפלומטיים ניסוחיו את

 הדמו־ הקהיליה על־ידי להתחבב כדי זאת
 בינלאומיים, ואירגונים הבינלאומית קראטית

תר שישראל האפשרות את לאל לשים כדי
שכזו. בשפה משימוש וויח

ה שמיר פ פ צי רו סי ל
אפל... פלסטיני,

כו אוקטובר השבועון עורך מנתצר צלאח
 מילה היתה ׳לא׳ ״המלה ביוני) 21(השבוע תב

 ובה ארוכות, שנים השתמשנו שבה קבועה,
הפלס לבעיה ביחס הצעה כל כלפי הגבנו

מב השתנתה לא בעולם דעת־הקהל טינית.
ש אחרי רק אותנו להעריך והחלה חינתנו,
כל לסרב לא התחלנו  שמוצע מה לקבל'

לנו...״

סי ר ד הורוביץ מ

 כר כשלי
שוטובוסיס

 הליכוד שרי בין ונוצרים ההולכים היחסים,
הלאו האחדות ממשלת במיסגרת והמעיד

בבוס לעיתים המתהווה מצב מזכירים מית,
 זה שתולים שונים מזנים עצי־פרי כאשר תן,

 עד בזו, זו משתרגות העצים צמרות זה. לצד
 אם עץ. לאיזה שייר ענף איזה להבחין שקשה

 ישיק הלימון עץ ליד השתול הוא תפוז עץ
הלי של ללחיו התפוז פרי של לחיו לעיתים

 לאיזה שייר פרי איזה להבחין קשה ויהיה מון
 אחד של בשורשיו יפגע הרקב כאשר אבל עץ.

 פרחים עוד יניץ לא ייבול, זה עץ רק העצים,
 יוסיף נפגע שלא העץ ואילו פרי. ישא ולא

ולהניב. לפרוח
 העצים השטח. פני על היא הקירבה

בגורלם. מזה זה נבדלים
 ונוצרים ההולכים היחסים מזכירים ועוד

 ממשלת במיסגרת והמעיר הליכוד שרי בין
או שני של נוסעיהם את הלאומית האחדות
 כל אדום. באור רמזור לפני שנעצרו טובוסים

יהיו הצומת לפני עומדים האוטובוסים עוד

פי בקירבה המצויים נוסעים, מהם אחד בכל
 יכולים הם השני. האוטובוס לנוסעי רבה סית

 החלון. דק־ ולהתנשק להתחבק בזה, זה לגעת
 לדרכו אוטובוס כל יסע האור בהתחלף אף

 אם הנפרד. לגורלם האוטובוסים שני ונוסעי
 ידרדר שהוא או אחד לאוטובוס תאונה תקרה

האחד האוטובוס נוסעי רק ייפגעו לתהום,

ב לדרכם יסעו השני האוטובוס נוסעי ואילו
שלום.

 הנוסעים וזמנית. שטחית היתה הקירבה
 בגורלם קשורים האוטובוסים משני אחד בכל

לזה. וזה שלהם לאוטובוס
ש יצחק ראש־הממשלה, אמר באחרונה

 להכתיב יכולה אינה פוליטית תנועה כי מיר,
או הוא. כך אכן כי ייתכן לממשלה. תנאים

 פעם מדי להזכיר מקום ויש יש מיקרה, בכל
 אילן באיזה הליכוד מטעם לחברי־הממשלה

 מניין יושבים, הם אוטובוס באיזה תלויים, הם
הת הכל, ככלות נוסעים. הם ולאן באו הם

 יכולה היא אין כי שנטען הפוליטית, נועה
 הפוליטית התנועה היא לממשלה, להכתיב
והשרים ראש־הממשלה משתייכים שאליה

 מוטלת כן, על עליו, בה. לכהן ידו על שנבחרו
 החברים לריעות קשבת אוזן להטות החובה

לייצגה. כדי בו שבחרה המיפלגה, במוסדות
בממש שרים של אינטנסיבית פעילות חיי

אידיא תנאים הנראה, ככל מספקים, אינם לה
 הופכים כאלה חיים עצמית. לביקורת ליים

 פעולות של מהיר לרצף קרובות לעיתים
עד יזומות, אינן אף הגדול שבחלקן פרטניות,

 עצים ומרוב מיטשטשת, הכללית שהתמונה
 שמרוב הרושם מתקבל היער. את רואים אין

 מיפלגת־ שרי עם משותפים ועניינים פגישות
שחברי הליכוד לשרי לעיתים נדמה העבודה

 חברי מאשר להם קרובים יותר לממשלה הם
הנבחרים. ומוסדותיו מרכדהליכוד

 אחדות ממשלת בתנאי — על־כן אשר
 בשרוולם פעם מדי למשיר הנראה, כפי צריף,

 להזכיר כדי לדרכם, האצים־רצים השרים של
 נועדה לכר שייכים. הם ולאן באו מניין להם

 5ב־ השם, בעזרת שתיוועד, המרכז ישיבת
הבא. בחודש

 ראש־ על כי נדמה חוששים. מאיתנו רבים
 אלה. כנים בחששות להתחשב הממשלה
 אלא ראש־הממשלה, מפני אינם החששות

 ידועות שעמדותיהם לממשלה, שותפיו מפני
 הליכוד חברי רוב על־ידי מסוכנות ונחשבות
ובוחריו.

 מיפלגת־ שרי של השפעתם כי הוא החשש
 זו מיפלגה של עמדותיה תגבר. העבודה

 ישראל ארץ שטחי גורל כמו בשאלות־יסוד,
 ירושלים, ערביי הצבעת הירוק, לקו שמעבר

 אחרות חשובות ושאלות בינלאומית ועירה
אש״ף. של לעמדות קרובה

 בממשלה, כזה שותף שעם היא ההרגשה
 לראש־ שתתן ישיבת־מרכז שתתקיים כדאי

 מחויי־ את מחדש לאשר הזדמנות הממשלה
 קוטבית המנוגדים הליכוד, לעקרונות בותו

בממשלה. העיקריים שותפיו לעמדות

ודוברי־מרכז שמיר יצחק
ר צריך הלכוד אוטובוס ס נוסע הוא ולאן בא מאין ח
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