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 נגד פליליים אישומים הוגשו בלוד הצבאי המשפט בבית
 ״מפקדת כרוזי בחיבור הואשמו הם האנתיפאדה. מראשי כמה

כ ובקבלת הלאומית״ ההתקוממות
 חילק ומי המרד. למימון אש״ף ספי
מלי מחצי הכספים(למעלה את להם

א הלא 7 דולח? ון  נוסי־ סרי הו
 של האריסטוקרטי ״הלורד״ יבה,

 מרכזי תפקיד נטל ומי האנתיפאדה.
32 מס. ה״התקוממות" כרוזי בניסוח

בטל הוראות, שקיבל לאחר ,35 —
 אש״ף מנציג בירושלים. ממשרדו פון

 ״אבו שכנויו פתח איש — בצרפת
 נ־ סרי ניחשתם: ״רובר״י או טארק"
וסייבה!
הנאשמ בין אינו נוסייבה סרי אך

לדין. עומד אינו הוא ים.
 ש־ לנו מגלים גם האישום כתבי
 אגודת ראש עיאש, אבו רדואן

 הנושא האיש — ביו״ש העתונאים
ישראל! ברשות בקהיר היום ונותן

 עד ה״התקוממות״ במפקדת הפת״ח, כנציג חבר, היה —
 בירושלים במשרדו ה״מפקדה" ישיבות את ערך ,1988 דצמבר

.30־31 הכרוזים את ניסח וגם
 עומד אינו הוא גם הנאשמים. בין אינו עיאש אבו גם אך

?32־5 הכרוזים אומרים ומה לדין. ׳
 ל״מלחמת תבערה, ובקבוקי אבנים לזריקת קוראים הם

 ל״צבא ולהצטרפות הכיבוש": מוסדות ל״הצתת סכינים״,
 צה״ל, בחיילי לפגוע ההלם" מ״חוליות דורשים העממי".

 המולד ״יום על מכריזים הפעולה": וב״משתפי ב״מתנחלים״
הפלסטיני". טוב

כאלה! כרוזים בחיבור נתפס היה לוינגר שהרב לכם, תארו
השואל את היפנה הוא אך המשפטים, שר את כך על שאלו

 מערכת על ממונה אינו הביטחון שר אבל רבין. יצחק אל...
בישראל! המשפט

 את הכשיר כבר מזמן הביטחון ושר
 בונה הוא וממנו ״אש״ף־ירושלים״,

ל גרם רבין ל״אש״ף־תוניס"! גשר
 אש״ף ראש של המוקדם שחרורו

 את לו שלח חוסייני, פייסל בא״י,
 יוקרה לו נתן גורן, מתאם־הפעולות

לתוניס! — אותו שלח ובעקיפין
ב תכניתו את לדראושה מסר רבין

 להעבירה לקהיר נוסע שהוא ידיעה,
ל־ נתן ועוזרו אייר. ולאבו לערפאת
לשכ של הפאקס מספר את דראושה

נגדית, תכנית לרבין להחזיר כדי תו
 אל שלח רבין אייר! אבו של יד בכתב

מ בשובו הגשר, אל פרייג׳, אליאס
מ את ערפאת עם מצולמת פגישה

 אלא אזיקים. עם לא — יריחו ושל
 וממילא — לו וסהלן", ״אהלן עם

בא. שממנו למי
 מרידור דן אך מבפנים, השער את לערפאת פותח רבין
 האנתיפאדה למנהיגי חסינות מעניק מרידור זאת. ־לו מאפשר

 מחוץ — ירושלים מתוך האנתיפאדה את לנהל להם ומאפשר
לחוק! ומעל לחוק

 לא!״, לעולם — ״אש״ף בהכרזתו שמיר יצחק רציני אם
 חוסייני עיאש, אבו נוסייבה, פרייג', את לעצור נא יצווה

 ״שלטון על מרידור של בדקלומים אמת יש אם ומרעיהם.
 לפני המרד, מנהיגי נגד אותו להשליט נא יואיל — החוק״
 אותו: ישאלו הלא בידים". החוק ״לוקחי יהודים על יורד שהוא

חוק?" היה ״...
 להדביק תחילה שיחדל טריפה", — ״אש״ף שאומר ומי

ירושלים! בבירה חוצות, בראש ״כשר" החותמת עליו
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 חופשיות בחירות לקיום הנקודות, בעשר מצרים מטרת
כ ונבחרים בוחרים הפלסטינים זכויות והבטחת ודמוקרטיות

אחד.
 — שמיר תכנית את לשווק רוצה שמצרים הסבורים אלה
 מצרים שיוזמת הסוברים ואלה שוגים. — הישראלית היוזמה

 למצרים אינטרס אין שוגים. הם גם הפלסטינים חשבון על היא
 הן אם אלא ליוזמות, וסיוע תכנית, שהיא איזה של בשיווקה

הפלס זכויות והבטחת השלום, אינטרס עם מידה בקנה עולות
טינים.
 הנקודות, בעשר הקפאון. והמשך זמן, לאבד רוצים אנו אין
 שיתוף עקרון את לקבל ישראל את לשכנע מנסה מצרים

בחירות. לעריכת במו״מ לשטחים, שמחוץ הפלסטינים

ערבית עיתונות
 מהשטחים, אישים עם אלא למו״מ, מסרבים בליכוד הניצים

 ביוזמה, המוצעות הבחירות עבורם, אש״פ. עם מו״מ נגד והם
 עם מו״מ שינהלו מהשטחים נציגים לבחירת הזדמנות זו

בעתיד. השטחים מצב על ישראל
הפלסטי מהפזורה הפלסטינים שיתוף תנאי, לאש״ם אולם

לש כוללת מתכנית חלק יהיה שהמו״ט ודרישה במו״מ. נית
 לקראת מצרים שיזמה השלום מתקפת לומר רוצה אני לום...
 שראה השלום ממתקפות שונה היא מתאים, בזמן היא החורף
האחרונות. שנים 12ב־ האיזור

 המולדת. לחיק טאבה את והחזירה סיני, את השיגה מצרים
השלום מתקפת מטרת ישראל. עם השלום את הגשימה מצרים

 בין שלום וישום השטחים, בעיית את לפתור היא הנוכחית
 פתרון רוצה שמצרים הדבר פירוש וישראל. הפלסטינים

 יבואו מכן לאחר בחירות, והוא ראשון בצעד והתחלה שלום,
נוספים. צעדים

 השלום מתקפת עם מסכימה מובארכ של השלום מתקפת
 לפתיחת ואש״פ, ערפאת עם ובתיאום בעצה והיא הפלסטינית,

 בנושא הפלסטינים לבין הישראלים בין ישיר לדו־שיח הדרך
 את לחשוף אמורות המצריות, הנקודות עשר ולכן הבחירות.

 שמיר כאשר עליהן. תשובות רוצה מצרים ישראל, כוונות
 שיפור .1 שתים: היו מטרותיו יוזמתו את הציג ישראל רמ״מ

 ושבירת דמוקרטיה, של פאן בהציגן בעולם ישראל תדמית
 מנת על מספיק זמן להרויח .2 השלום. במאמצי הקפאון

 ישראלי, בתכתיב בחירות ולקיים האינתיפאדה. על להשתלט
השטחים. תושבי רצון פי על ולא

 על המאיים חיצוני איום בפני ניצב ששמיר ספק אין
 קידמו העבודה ומפלגת שפרס אחרי זאת בישראל, הקואליציה

 עשר את לקבל ונכונים המצריות, ההצעות רוב את בברכה
 תכנית את לבטל נועדו לא הנקודות עשר המצריות, הנקודות

 ולא הפלסטינית, העמדה את שישרתו לפתחן, אלא שמיר,
 המבוי המשכת ולשם ישראל, תדמית שיפור שמיר, כמטרת
הסתום.
 להניב מתחילה המצרית, השלום שמתקפת ברור שכבר מה

ביש המחלוקת הליכוד, ניצי ואת שמיר את וכיתרה פירות,
 הוכחה הם הנקודות, עשר — המצריות ההצעות בנושא ראל

החדש. המהלך להצלחת
בשבו מאמר קנדיל, וג׳די מחמוד

בספטמבר. 27 סאעה, אח׳ר עון

מתמ אינו תיכונית המזרח בפוליטיקה היום הניטש הויכוח
 הקמת אי או בהקמת ולא האוטונומי המנהל בסמכויות קד

 מתן בחובה הטומנת מובארק אופציית פלשתינית. מדינה
 גררה מגורשים" ל״מסיתים או גולים" ל״פלסטינים ייצוג

 על לגיטימי שהפך לויכוח ״המתוחכמת״ שמיר יוזמת את
• יותר. ולא פחות לא הפלסטינית. השיבה זכות •  מי •
 יוביל השמירי שהחוסן האחרונות הבחירות בערב מאמין היה
 משיחויות ושאר שיבה, זכויות על לויכוח ישראל עם את

 של המשתאות עיניהם מול וגידים עור הקורמות פלסטיניות
• האנליטי" ״הזרם אנשי • • . ל א ר ש  הבלתי הקלות בי

 שהאחרונה בישראל, הקדושות הפרות שחיטת של נסבלת
 כפירה הרהורי עלינו תביא עוד השיבה" ״זכות היא בהן

 היום מתקבלת היתה שלבטח אוגנדה תכנית דחיית בדבר
• הערבי. הצד אצל • ומבו ילדים השתתפות אסרו אם •
.1. בסדנאות גרים  ״גורמות אלה שסדנאות בתואנה 1\

ונש חוזרות והשפלות מוח בשטיפת המלווה נפשי ללחץ
 ביוזמת כישראלים השתתפותנו שייאסרו הראוי מן נות",

לאו מידה בקנה אך סימפטומים -לאותם הגורמת מובארק
• מי. •  נפשי נזק בעקבות התיכון בים שנתאשפז לפני •

 לפרוש מנהיגינו את ויעורר הציבור יקום אולי הפיך, בלתי
 והוא אליה אותנו רשם שמירבין שהגורו הזאת מהסדנא

מש תרתי בשלום, אותה לגמור איך יודע אינו עצמו
• • • . ע  חלבי, רפיק מבט, עורך התכוון בדיוק למה מ

 מתנחל ״אתה סגל: ישראל לתפקיד, לעמיתו השבוע שאמר
 מאוחר איתך נעשה הסופי החשבון את השרים. של בלשכות

 מדבר כשהוא ״החביב״ רפיק מייצג מאפיה איזה יותר."
 ״האיום?״ סגל המתנחל של גורלו יהיה מה רבים? בלשון

 סגרו שכבר אלה הם ואיפה הם מי ״החשבון"? יסגר מתי
שמא מאפיה יש שבטלוויזיה אומרים מדוע חשבון? איתם
• לנית? • תקשו נגד ״העם לעמותת יצטרף סגל ואולי •

• רת • • . ״ ת נ י י ו בפנ החיילים אלף 12 עם האמריקאים ע
 שהמנהיגים לכך ערב מי הפיכה. לגבות מסוגלים אינם מה

יש כאשר יתערבו הכושים, חייליהם עם למיניהם, הכושים
 כוחות סבא, מכפר דקות חמש הפלסטינית במדינה לטו

 בינם מהמרחק גדול דמקורטיה לבין בינם שהמרחק החמאם
• הפנמי לקולונל • • . ה ג י י ר ו  נדרים" ״התרת לתפילת נ
ההתנ ״בגלל זה וכל מיזמים" ״הזמת תפילת השנה תתווסף
• פרס. שמעון דה אליבא חלויות" •  המשמן שימון אותו •

 את להציל אמורים שהיו הפרוייקטים, מאה ביטול את תרץ
 הכרונית הנרווטית בקפריזה מהאבטלה, הפיתוח עיירות

 להתנחלויות". כספים אשלם ״לא במילים: הגלומה שלו,
 פעם בכל מותנה בלתי כאינסטינקט המופיעות מילים אותם

כבש האוצר בכספי לעשות מצליח לא שלנו ששימון
• • • . ו  הגשמים בירידת האיחור שגם שמעו החברים ל

״הכס בשל נגרמו המים במשק הממושכת והבצורת השנה
ל שומר ששימל׳ה כספים אותם ההתנחלויות". של פים

• אחרים. מתיישבים •  כואבת בקיבוצים האבטלה ואולי •
 עיירות מובטלי ואת הפיתוח בעיירות מהאבטלה יותר

 הפוליטי, הניגוח מזבח על להקריב רצוי ואף מותר הפיתוח
 הטובים לבחורים בניגוד מערך יצביעו לא ממילא הם

• • • ם. צי בו קי  המשפטי שהיועץ אלה, טרופים בימים ב
 עבד נגד בחקירה לפתוח למשטרה להורות החליט לממשלה

 ממטה ישירות הוראות מקבל הוא שמא דראושה אל״והב
 מספר לפני שעד שוכחים אינם החברים בטוניס, אש״ף

 סיעת ספסלי את דראושה האדון חבש מידי, רב לא חודשים
• בכנסת. המערך •  לנו צומחים דראושים איזה יודע מי •

• המכונה ב״היפרכל" היום • • ." ך ר ע מ ה  גומרים איך ״
 את גומר שהצבא לפני צעיר זמר של מצליחה קאריירה

 להתנגן יכולות אינן שמילותיו שיר שרים שלו? הקאריירה
 ״החוזה" את נציג ולראייה אש״ף. המנון של הלחן עם יחדיו

 ״החוזליטו על שלנו המוסיקה מבקרי ברנז׳ת שהוציאה
 ערבות היו שלא זמירות שזימר נתנאל, גילי — הישראלי"

• כמה של הפוליטיות לאזנים • • ם. י א ר ח וש יורים א
• • • ם י  ההברקות לשר ספק, ללא שייך השבוע אוצר ר

 חובה מלווה יוטל ״לא משמעית: חד שהודיע פרס שמעון
 מרצון מלווה להטיל האפשרות נשקלת אך עליה לקליטת

• • • " . . • חתימה . • • ! ה ב ו ט
ם רי ב ח ה של ה ר סי ₪ או

 העמדה ממשרד רי)1פלדמן(א השר ן1ס התפטר רק .11
 צעירה בחיפה התעסוקה לשבת תה1הפ וכבר והרווחה
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