
ברמת־גן 9
 8.30 בשעה בפברואר, 7 רביעי, ביום

ה דויד גן עצמאות, קפה באולם בערב,
:אורדע) קולנוע (מאחורי מלך

 שלום על מדבר ערבי
ישראל עם

של הרצאת־אורח
ריאן עאדל
המזרחית) (מירושלים

: ה ח נ מ ידידיה צבי ה

בחיפה #
 8.30 בשעה בפברואר, 14 רביעי, ביום

 50 מוריה רחוב פת, קפה באולם בערב,
ירצה הכרמל), (על

כהן שלום
הנושא: על

 נפרד שלום ייתכן האם
הפלסטינאים? עם

ש האסיפה במקום באה זו אסיפה
 1ה־ חמישי, ביום להתקיים נועדה

בפברואר.

ה ודאי נדהמו דבר מקוראי רכים
 שובו על הכתבה את בעיתונם לקרוא שביע

 השבי מן בן־יוסף זאב חיל־הים סמ״ר של
 שיבתו בערב כי עין־גב. למשק המצרי

 האישיות כי הקיבוץ לחברי בן־זאב סיפר
 ב־ ביותר והמפחידה המבהילה הישראלית

הישרא והאישיות דיין, משה הוא קאהיר
 אבנרי. אורי — ביותר הפופולארית לית

 כבוד ברוב שאירחוהו בעת לו נודע הדבר
בקאהיר. במועדון־הקצינים

 למשל: מעניינות. שאלות כמה עורר זה
ב אבנרי של פופולאריותו נשמרה איך
הצ שהוא למרות המצריים, הקצינים קרב
 שהוא ולמרות ביוני, המלחמה בעד ביע

 למדינה רצועת־עזה בצירוף עתה דוגל
 עם בפדרציה קשורה שתהיה פלסטינית,

ישראל?
 פשוטה שאלה מעניינת יותר עוד אך
מצריים קציני־צבא יודעים מניין יותר:
 אורי של דיעותיו ועל קיומו על בכלל

אבנרי?
 מכשירי־הפירסו־ כל עומדים דיין לרשות

 ישראל וקול המדינה, של האדירים מת
 כולל השפות, בכל הרף ללא עליו מספר
 אין אבנרי לרשות אולם הערבית. השפה

לו אין בינלאומיים, אמצעי־תקשורת שום

הד חבר או — ו
ל: תרומתך שלח החדש, הכוח לקרן תרום פעולותינו, במימון לנו עזור א

תל-אביב ,136 ד. ת.

 יניקה ופטמת מוצץ לילדך תני
 הפועלים ״נוק״, תוצרת לבקבוק,

 הלשון, הלעיסה, שרירי לאימון
 צורתם והפנים. הפה השפתיים,
 מחקרים לאחר פותחה המיוחדת
 לפתח במטרה ומדעיים, רפואיים

 החניכיים הפה, את בריאה בצורה
___________ והשיניים. ק י י■

 לבקבוק יניקה ופטמת מוצץ
רופאים. ע״י מומלצים

בע׳׳ם נורית חב׳ המפיצים מרקחת, בבתי להשיג

י ו נ י ת ש ב ו ת — כ
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על־מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע
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׳׳20 בת ״ישראל
 ישראל וקול בעולם, מנגנון־פירסום שום

 הדיווח (מלבד השפות בכל אותו מחרים
בכנסת). פעולתו על

לקאהיר? שמעו הגיע איך כן, אם
★ ★ ★

המג בסידרת נעוצה אחת תשובה
ש ערביים מנהיגים עם והפגישות עים

 רבות, שנים במשך ואני, אבנרי קיימנו,
 הפגישות רוב על ובאמריקה. באירופה

 מלחמת־ אחרי גם במועדן. לך דיווחנו האלה
 בחו״ל אי־שם אבנרי נפגש ששת־הימים

ה משרד־החוץ של בכירים פקידים עם
ה סיכויי על דיעות עימם החליף מצרי,
שלום.
 השיחות של פרטיהן כי להניח קשה אך

נוד במצריים, מעולם פורסמו שלא האלה,
בקאהיר. לקציני־הצבא עו

 לארצות־ כמובן, מגיע, עצמו הזה העולם
 המהדורה הן העברית, המהדורה הן ערב.

 מנגנוני־המודי־ כל אל־עאלס). (הזה הערבית
ולתמ לתרגם להעתיק, נוהגים במרחב עין
 אויבות, מארצות מעניינים מאמרים צת

מומחים. של מצומצם לחוג .ולהפיצם
 לי הראה מכבר, לא לך שסיפרתי כפי

 תיק המערבית בגדה העסקנים מראשי אחד
 קטעים ובו במגירתו, מונח שהיה שמן

 רבות. משנים הזה העולם של מתורגמים
ה מהמודיעין שיגרתי באופן קיבל האיש
הישרא העתונות כל של מאמרים ירדני
 הזה, העולם מאמרי על רק שמר אך לית,

ה הלאומית לתנועה החיובית שגישתם
 לשלום ותקוזתם הפלסטיני, ולעם ערבית

בעיניו. חן מצאו והערבים, ישראל בין
הקצי גם יודעים כזה ממקור כי יתכן

 העולם של דיעותיו על משהו המצריים נים
הזה.

★ ★ ★
 הוא כי ויתכן שלישי, מקור יש אך
ביותר. החשוב
 ספר כמעט אין מלחמת־ששת־הימים, מאז
שאינו ישראל ועל המלחמה על חשוב

 ואת הזה העולם דיעות את בהרחבה מבליט
וה המומחים כל אבנרי. אורי של פעולתו
 ומחפשים לישראל הבאים הזרים, חוקרים

ב מגיעים הרישמי, הקו מן שונה דיעה
אבנרי. אל במאוחר או מוקדם

 ז׳אן־פול של בחוברת־הענק התחיל זה
ש הישראלי־ערבי, הסיכסוך על סארטר
 היא המלחמה. אחרי מעטים ימים הופיעה
 בעתוני הערבי. העולם רחבי בכל נפוצה
 וביקורות סקירות מאות עליה כתבו העולם

 מאמרו במיוחד הובלט בכולן וכמעט —
 יטראל־ יחסי את שניתח אבנרי, של הארוך

 בהקמת ותמך הציונות ראשית מאז ערב
 פלסטינית. ומדינה ישראל בין פדרציה
המלח לפני רב זמן אגב,, נכתב, זה (מאמר

הגדה.) וכיבוש מה
אף. איי. באמריקה, הפרשנים מגדולי אחד

השלישית" ״המערכה
 במרכז אבנרי של זה מאמר העמיד סטון,

 ביהדות עצום ויכוח שעוררה סקירתו,
 הסופר כך על הגיב השאר בין אמריקה.

 אבנרי את שתקף מיצ׳נר, (המעיין) ג׳יימה
בחריפות.
אחרות: דוגמות
 הכי. המלחמה, על הראשון הגדול הספר

 פעמים מזכיר סטיבנסון, ויליאם מאת ציון!
 למען תמיד שנילחם כמי אבנרי, את רבות

 השתלבית ולמען בישראל הערבים זכויות
 זה ספר במלחמה. תמך אך במרחב, ישראל
 יותר. חשוב בספר רבות. לשפות תורגם

השלי המערכה — בעברית עתה זה שהופיע
 אבנרי מוזכר — וארצות־ערב ישראל — שית

 דיין אשכול, זולת אחר, ישראלי מכל יותר
 דו־שיה בצורת הוא זה ספר ובן־גוריון.

ב שהיה רולו, אריק העיתונאים בין מרתק
 בעת בישראל שהיה הלד, ופראנסי מצריים,

 אותו אבנרי, על מסתמך הלד המלחמה.
 וכבעל השלום למען נועז כלוחם מתאר הוא

 יחסי לגבי חדשה מהפכנית השקפת־עולם
 היתה המלחמה כי להוכיח כדי ישראל־ערב,
 עימי אבנרי, אפילו הראייה: בלתי־נמנעת.

 זד. ספר גם בה. תמך המלחמה, ערב דיבר
החשובות. השפות לכל תורגם

 של ספרו בצרפתית, לארץ, הגיע עתה זה
 .20 בת ישראל ראנגלה, קלוד בלגי, סופר
 של לדיעותיו רבים עמודים מקדיש זה ספר

 יות־י נרחב מקום מקדיש הוא לו אבנרי,
 אחד ישראלי וכל בן־גוריון לאשכול,. מאשר

דיין. משה זולת —
 כי בעירו״, נביא ״אין לומר אי־אפשר

 הזו. העולם דיעות עתה זוכים בישראל גם
 כפי כדוגמתה, היתד, שלא להתעניינות

 הנמטרות להרצאות ההזמנות מאות שמעידות
 נודדים בעולמנו כי לדעת חשוב אך עלינו.

 אינו מסך־ברזל ושום המופצים, הרעיונות
אותם. עוצר

 רבה חשיבות להיות יכולה היום בבוא
 המבוססות — הזה העולם דיעות כי לעובדה

 ריבונותה ישראל, עצמאות על ללא־פשרה
 במיסגרת ארץ־ישראל שלמות ועל ובטחונה,

 ידועות — ישראלית־פלסטינית פדרציה של
 לפופולאריות שם וזוכות בקאהיר, היטב
רבה.

1587 הזה העולם


