
ערבית עיתונות
 — אש״ף עם דיאלוג

 למדיניות פיוה אבן
באיזוו־ אהאות־הבריח

 ־ ר א העיתון כתב אלאסמר, פוזי הד״ר
 שמקור ביוני) 26(ב־ מדווח בוושיגטון, קודס

 ״שפקידים הדגיש האמריקאי במישרד־החוץ
 סידרת־ ערכו אמריקאים ויועצים בכירים
 כדי גבוהה, ברמה אינטנסיביות פגישות
 וושינגטון בין הדיאלוג אופן את להרחיב

 פקידים בין שיחות גם נערכו לאש״ף...
 להגיע כדי מהשטחים, ואישים אמריקאים

 וכרי פשרה של פיתרון שתהיה לתוכנית
תוכנית את לפועל להוציא יהיה שאפשר

 ״הממשלה הוסיף: גם המקור הבחירות...״
 השגריר של לידיעתו הביאה האמריקאית

 בראש העומד פלאטרו, רוברט בתוניס,
 אש״ף, עם לדיאלוג האמריקאית המישלחת

 פלסטיני, אחראי כל עם להיפגש יכול שהוא
 המקורב אמריקאי מקור מערפאת...״ חוץ

 מנת על נוערה הזו ״ההחלטה טען: הלבן לבית
 האמ־ שהדיאלוג ישראל ממשלת את לשכנע

 במהלך כאבן־פינה נחשב ריקאי־פלסטיני
השלום."

 את האשימה ישראל
 הסכמי בהפרת מאר״ס

קמם־דייוויד
 ביוני) 28(ב־ מדווח אל־אהל׳ השבועון

שיש־ בקאהיר, דיפלומטי מקור על בהסתמכו

ש !■שאוהו ■*□1כ
 לגל- נערכת כשהמדינה אלה, בימים

בה אוכלוסייתנו עסוקה הקרוב, העלייה
 700.000כ־ ההפוך. בכיוון דווקא כנות

 ב־ הקרובים בחודשים יסיירו ישראלים
 בטירות איטליה, באגמי בקניה, סאפארי

 בארצות־הב־ לקוסט ומקוסט באוואריה,
וה מכאן האינתיפאדה עם ובאמת רית.

 לבן־אדם נותר עוד איפה משם מיתון
 בטיול לא אם יולי־אוגוסט, את להעביר

 הנסיעה ולפני העולם. ברחבי מרענן
 מנהל־הבנק, עם שיחת־שכנוע סידורים:

 למחנה קפיצה במישרד־הנסיעות, תור
ל חזרה מתאים, לאישור בדרום הצבאי

 קצרה גיחה מס־הנסיעות, לתשלום בנק
 לשכנים, החתול מסירת ללילינבלום,

ל ערוך אני לא־מרוצה, מאוד אך ועייף,
נסיעה.

שואל בעצמך?" הכל את ארזת ״האם

האח הפרט ״עד הקשוח. איש־הביטחון
 ולא נשק, לי ״ואין ומוסיף: עונה אני רון",

 מדביק הוא כלום!" למסור נתבקשתי
מה הירוקה המדבקה על ירוקה מדבקה
 הבא לעבר בכעס ומשקיף הקודמת נסיעה
אחרי.

 מעשנים׳ ב־,לא החלון ליד ״מקום
 הנערה, לעבר ממלמל אני בבקשה,״

 מושב ומקבל הכרטיסים, לדלפק בתור
 אל אמהר כעת השרותים. ליד במעבר

 קארד בבורדינג אנפנף אולם־הנוסעים,
 במדרגות רגלית ואעלה השוטרת לעבר

 בבי- תקועות. הן במיקרה שהיום הנעות
 דיפדוף, דרכוני יעבור קורת־הדרכונים

בחו״ל. כבר אחת ורגל חותמת,
 רישום סידורים: אי־אלה עוד נותרו

 שיקוף־ריאות במכס, המצלמה מיספר
 המתכות. גילוי בשער ומעבר לתיק־היד,

בבית־המר־ הדיוטי־פרי. לחנות קל צעד

 נפרד זאת בכל אבל זול, יותר שלנו קחת
 המילה אפטרשייב ורוכש דולרים מכמה

עייף. וגם רעב אני עכשיו האחרונה.
 נשמע מיספר..." בטיסה ״הנוסעים

 לכיוון נעים כוחותינו הדיילת. של קולה
 יורדים הכרטיס, את מוסרים השער,
 עד בנסיעה ונלחצים האוטובוס לעבר

 הדייל ממתין. כבר צוות־הדיילים המטוס.
 מעלי התא המטוס. זנב לעבר מצביע
 כבר הם וגם ליד, בתאים מחפש אני גדוש.

 מתחת תיק־היד את דוחס תפוסים.
 חריף, בושם פתאום מדיף התיק למושב.

 המילה לי אין שכבר מרמז מתפשט וכתם
האחרונה.

 הוא! זה הקברניט. של לשמו חוקר אני
 ונמסר פתק נכתב בשכנות. פעם גרנו

 לחבילה באדישות מצרפו האחרון לדייל.
 מחכה פתקים. עשרות כמה עוד של

 על מודיע הקברניט של קולו להמראה.
 רצוי ומצירי הקרובה. ארוחת־הבוקר

כזאת! שתהיה באמת
 שומרי־המסורת, מקבלים ראשונים

 היושבים אחריהם הצימחונים, אחר־כך
 החביתות ריח אני. אקבל ובסוף לפני,
 הדיילת בעצבי. טובה חלקה כל מכלה

 אותו מושכת ומייד המגש, את מושיטה
 נעלמת. והיא רבר־מה ביקש מישהו חזרה.

 האחרון ברגע מסוכנת, נהמה משמיע אני
מנתי. את מקבל

 המושב, את מטה לשינה. נערך כעת
 פישר דודו עם האוזניות את מניח

 של קול לבחור עיניים. ועוצם ביידיש,
 חודל ודודו הרקות חולפות מלאך...
 ניתן שמאל ״מצד לדבר: ומתחיל מהשיר
 מה החזן. מכריז רודוס,״ האי את לראות

 לדקלם?... החליט מדוע לבחור? לו קרה
 נרדם... ושוב החלום מתוך מהרהר אני

 סאראייבו," העיר מעל טסים ״אנחנו
 עיניים. פוקח אני הטנור. שוב מפסיק
 לחלונות. צמודה המטוס מחצית

 ולה? לי מה מהרהר. אני ״סאראייבו?
 חיים אולי או השכמה? לי עשו בגללה
 עיר על להשקיף וביקש במטוס בר־לב

מולדתו?״
 שוב: נקטע לשינה אחרון ניסיון

 במיזרחה קלגנפורט העיר מעל ״אנחנו
 ״חשוב הקברניט. מודיע אוסטריה,״ של

 ומניח חורקות בשיניים קובע, אני מאוד!"
הכר. על ראשי את

 מוצרים נמכור דקות מיספר ״תוך
 הראשי, הכלכל מודיע ממכס," פטורים
 הרדמה של אפשרות סופי באופן ומגרש

מחודשת.
 הראשית והדיילת הכלכל כתפי על

למטוס. מחוץ אל נישאתי

 בהפרת מצריים את רישמית האשימה ראל
שיש אמר מקור אותו וכי קמפ״דייוויד, הסכם

 לממשלת שהעבירה באיגרת הזהירה, ראל
לתוכ מצריים של שהתחייבויותיה מצריים,

 עם בעיקר ערב, מדינות עם הצבאית נית
יש את מדאיגה ישראל, עם מדינות־העימות

 נוקטת שהיא למצריים הבהירה גם היא ראל.
 בעיקר ישראל, למדיניות עוינות בעמדות

מדי ראשי פיסגת המלצות קבלת בעיקבות
אל־בידאא. בדאר ערב נות

 סוינים בליכוד המאבק
מונריווו
 30(ב־ מדווח אלמצהר המצרי השבועון

ה השבוע המדור במיסגרת לקוראיו, ביוני),
 כינוס לקראת בליכוד ההתארגנות על מדיני,

 לתוכנית בנוגע הליכוד, בתוך ״המצב המרכז:
 השתלטות על מאבק על בבירור מראה שמיר,

 שמתנגדיו, משוכנע שמיר המיפלגה. על
הבחי לפני ההשתלטות בניסיון נכשלו אשר
 מצאו שעברה, בשנה שהיו האחרונות רות

תוכ שהוצגה אחרי עתה, מתאימה הזדמנות
 ולמרות פלסטיניות. בחירות לקיום נית

 שהוא פעמים מיספר הודיע שראש־הממשלה
 לתוכניתו, תמיכה להשיג יכשל אם יתפטר,

 במצב יהיו וחבורתו, הוא אז כך, יפעל לא אם
 הממשלה. בפירוק יסייע וזה חוסר־אונים, של
בחי לקיום להביא מתנגדיו, שרוצים מה וזה

המוחלט.״ הסירוב לידי שיביאו חדשות, רות

 לקיום מטריים תואים עשרה
בשטחים הבחירות

 במהלך דיווחו מיזרח־ירושלים עיתוני
 מצריים שהציגה תנאים, עשרה על השבוע

 בקיום מצרית לתמיכה כתנאי לישראל,
הבחירות:

התנחלויות. הקפאת •
 תמורת שטחים של העיקרון קבלת •

שלום.
 מהשטחים הישראלים הכוחות נסיגת •
הקלפיות. יוצבו שבהם
 ביום לשטחים ישראלים אי־כניסת •

הבחירות.
במיזרח־ירושלים. בחירות קיום •
לחלוטין. חופשית תעמולה •
הבחירות. על בינלאומי פיקוח •
 יערך שבו למוער תתחיב ישראל •

בשטחים. הסופי המצב על המשא־ומתן
הבחירות. תוצאות את תכבד ישראל •
לנבחרים. מוחלטת חסינות •
 האמריקאי המצע את תקבל ישראל •
 התחייבות היתר בין התיכון, למיזרח בנוגע

.338ו־ 242 מועצת־הביטחון החלטות לקבלת
 לאיחוד צבאיות משמעויות

החדש הערבי
 השבוע עוסק אל־חיאת הלבנוני השבועון
ב החדש האיחוד של הצבאיות במשמעויות

 ערבי. לשיחוף־פעולה המועצה הערבי, עולם
 ירדן עיראק, מצריים, את הכולל איחוד

למצ כי השבועון מציין בכתבה ודרום־תימן.
 ומדעית תעשייתית יכולת ולעיראק ריים

 במדינות מהמתקדמות נחשבות הן טובה.
 אסטרטגי אינטרס להן יש צבאי... ביצור ערב,

 הצבאי. בשטח עצמאית ייצור יכולת בהשגת
 קיים שיתוף־פעולה בכתבה נמנים היתר בין

 סודיים, שנשארו או שהתפרסמו בנושאים
מצ טקטי. קרקע־קרקע טיל של פיתוח כמו

 העיראקי אל־חסין הטיל לייצור שותפה ריים
 רכשה מצריים ק"מ. 600ל־ מגיע שלו שהטווח

 אלפאליט מסוג אימון מטוסי עיראק עבור
העי לפי מצריים, ואיטליה. צרפת מתוצרת

 גם דווח זה. למטוס קו־ייצור פתחה גם תון,
 בפיתוח מצרי — עיראקי שיתוף־פעולה על

.72ט־ הסובייטי הטנק ויצור

 של המפורסמת הידיים הנפת בעיקבות
 במרכז־ שרון, ואריאל לוי דויד שמיר, יצחק

 חברינו את מטרידה הלא־מפוצץ, הליכוד
 ראש־ האם הנסתר": ״הפרט שאלת

 כפות ושתי עמד זקוף־הקומה, ממשלתנו,
 הנפה אותה במשך הריצפה, על רגליו

 של הפתאומית משיכתו שמא או חגיגית,
 בריחוף מהריצפה אותו העתיקה לוי השר

• על? אל •  נרקומני זרקו היכן מעניין •
 זו? שנה עד המזוהמות מחטיהם את ישראל
 בשנה מסויימת בעונה כיצד מעניין

 להתרכז המחטים כל החליטו מסויימת
 זהו ואולי קולקטיבית. לרחצה בחוף־הים

 עם ומחטיהם הנרקומנים של הזדהות אקט
 מזה הנמצאים וממשלתם ישראל בית המוני

 שהנה מרגיע, סם־הזייה תחת חודשים 19
 נראה ומסתיים. הולך האינתיפאדה טריפ
 בחוף־ דקירות מיספר לעוד זקוקים שאנו

 להתעורר. מנת על ובכבישי־הארץ הים
 בהתאם. ולהגיב קולות־מילחמה, לשמוע
• •  בורג אברום ח״כ ויותקף במידה •
 ישראל, ארץ בכבישי בעוברו אבנים, במטח
 באקדחו הירי לפני תחילה שיוודא כדאי

 ולא מתנחלים אכן הם התוקפים כי החדש
 מעשה בערבים, יירה אם ערבים. חלילא
 עלולים עוד למצפונו, בניגוד העומד

 יירה איך ואז הנוצץ, נשקו את להחרים
• לחלצו? שיבואו במתנחלים •  איזה •

 אביב מתל 405 קו לנוסעי היה מזל
 מהטרור. התנער אש״ף ש... לירושלים

• •  לרכבת, לעבור — הפיתרונות כל •
 לא־ מחומרים האוטובוסים את לבנות

לכס נהג־האוטובוס את להכניס דליקים,
 לבנות כסא־הנכים, על זקיף להעמיד פת,

 ואדיות תהומות את למלא עוקף, כביש
 את לעקור לא והעיקר — רך בחול ארצנו

• הסרטן. •  בקוצר־רוח מחכים החברים •
 לפסיכולוגיה החוג של האקדמי למחקר

 את שבודק בארץ, מהאוניברסיטות באחת
 לבין הישראלי השמאל פעילות בין הקשר

 יש״ע ערביי בקרב המוטיווציה שיעורי
 היהודי הציבור כנגד לפיגועים לצאת
• בפרט. המתנחלים וציבור בכלל • • 

 על־ידי הטרור מגינוי התרגשנו לא השבוע
 עוז עמוס הידוע, הנאציולוג אלמגור דן

 לאלימות" ״הרגיש מהשמאל חבריהם ושאר
מהרה כשעוד וזאת גינו. לא פשוט הם כי...
המל ההיסטוריות, צרחותיהם באוזנינו רות
 המלכים כיכר את ששטפו בדמעות וות

 חמור של עת בטרם מותו על בתל־אביב,
רגי של פרופורציות חארת', בכפל ערבי
• שות. • שאב להבין התחילו פתאום •

 היה שהקורבן מפני ורק להרוג, יכולות נים
 חיים ביש״ע היהודים המתיישבים ערבי.

 דדי ואף חודשים, 19 כבר זו מוות בסכנת
 לשלומם. ולדרוש לבקרם בא לא צוקר

• •  מתוכנית עמירב תוכנית שונה במה •
 היה עמירב אם בלבד! בעיתוי שמיר?

 הבחירות אחרי תוכניתו את ומציע מתאפק
 ואילו שמיר. בחצר לנסיך מיד הופך היה

 אותו זיכתה הבחירות לפני תכניתו העלאת
 ליד הצפרדעים בשלולית במקום־כבוד

• נאור. המרופט האריה •  יודע, שמיר •
 שיאסר מה יודעים, שהאמריקאים מה

 מה יודע שמס־הכנסה מה יודע, עראפת
 שאפשר — לדעת מסרבים שחברי־הליכוד

לשול מתחת העיסקה כל את לסגור
• יותר... קל זה לנמוכים אגב. חו... • • 

■ אופירה עור החברים


