
שדו□ להשיג אפשר
)13 מעמוד (המשך

 מוכנים אינם מירדן, להינתק מוכנים אינם נפרד, בשלום רוצים אינם הפלסטינים באומרו:
רשמי. במשא־ומתן לפתוח
אמת״. אינם ״פשוט זה בעניין שאמרתי שהדברים פסקנית, קביעה בפני הטיח והוא
 כעניין שר־הכיטחון של דבריו וקובע: המחמאה אה לו מחזיר אני

אמת! אינם כי יודע והוא אמת, אינם פשוט זה
 ואד, ךכ _ ״השע ״לפי הציעה לא בכללותה הפלסטינית ההנהגה כי דיין השר אומר אם
 ובין שתקום פלסטינית מוינה בין שלום — כזה שלום לעשות לממשלת־ישראל — אמר

כמובן. צודק, הוא הרי — מדינת־ישראל
מאי־אמת. גרועה שהיא אמת, חצי של דוגמה זוהי
 עתידו, ואת ראשו את לסכן כדי בלתי־רגילה העזה בעל להיות צריך פלסטיני מנהיג
 לכך סימן שום שאין בשעה — ירדן פירוק תוך פלסטינית מדינה של הקמתה את ולתבוע

 בממשלה המאבקים כי למכביר סימנים יש כאשר ולהיפך: לכך, מוכנה שממשלת־ישראל
ק להחזיר הרוצים אותם בין הם ל  הרוצים אותם ובין ן, י י ס ו ח למלך הגדה מן ח

ל לספח א ר ש י . הגדה את ל לה ו  הצעה שום כי בכך להיאחז הטעם מה זה, במצב כ
רשמית? פלסטינית הנהגה שום מפי באה לא רשמית

לאלתר לשלום מוכנים הפלסטינים
 שהתנהלו, במגעים פי יודע, אן? יודע דיין והשר יודע, אני אולם

 החשובים הפלסטינים המנהיגים רוב הביעו להתנהל, והממשיכים
 ערובות תיד פלסטינית, מדינה להקים המלאה נכונותם את ביותר

 ממש־ על־ידי להם יוצע שהדבר בתנאי לישראל, מוחלטות ביטחוניות
 ניתן פי להאמין, יסוד להם ויש מאמינים, הם כן, על יתר לת־ישראל.

מקהיר. מסויימת הסכמה תוף זאת להשיג
 זו נכונות על הכריזו ביותר מרכזיים פלסטיניים אישים רשמית. הדברים פורסמו בחלקם

 ובעיתונים זה, לרעיון כולה המוקדשת הזה, העולם של הערבית המהדורה עמודי מעל
 מאמר פירסם איסט, מידל ניו החדש הירחון לשר־הביטחון, המקורב לונדוני עיתון אחרים.

 כזאת. פלסטינית מדינה להקמת מלא ובפה בגלוי הקוראת מרכזית, פלסטינית אישיות של
הישראלית. העיתונות באוזני כך על הכריזו הפלסטינים מקרב לשעבר שרים

 סקר זה בשבוע הברי, כעזרת בעצמי, ערכתי בטוח, להיות בדי
 החשובים האישים 25 מבין 15 של רשימה כידי מחזיק ואני מעודכן,

הפלס והשלום הפלסטינית המדינה ברעיון התומכים בפלסטין, ביותר
טיני.

 כי המוכיחים מלאים דיווחים הממשלה בידי היו לא אפילו נכון, זה כל היה לא ואפילו
 הפלסטיני העם קבל מצידה, להכריז חייבת הממשלה היתד, אז גם — זו נכונות ישנה

 המוחזקים. בשטחים זה בכיודן לפעול חייבת והיא זה, לפיתרון מוכנה היא כי והעולם,
 שהם מוכיחה כזה, לנסיון אף מתנגדים למיניהם שהסיפוחיססים העובדה עצם והרי

נעשה! אילו מצליח, שהיה כמוני, משוכנעים,
כך? לעשות האפשרות עצם את מכחישה היא מדוע כך? עושה הממשלה אין מדוע

 הנבונות :יסודית עקרונית הכרעה מחייבת בזאת החלטה שבל מפני
וביטחון. שלום תמורת סיפוח, בל על לוותר

הערביים? שרי-החוץ חיכו מדוע
 — יהיו אשר הס־בות יהיו מוכנה. הלאומי הליכוד ממשלת אין היושב־ראש, כבוד לכך,
 הפרועה ההתחרות הישנה, השיגרה המשך חדשים, בשטחים ולהתנחלות לסיפוחים התאווה

 סיפוח, בלי לשלום מוכנה זו ממשלה אין — ראש־ר,ממשלה כס אל והמירוץ השרים בין
נצח. מלחמת במחיר סיפוח שלום, בלי סיפוח שישנה: היחידה האלטרנטיבה את מעדיפה והיא

 הברירה את להעמיד רוצה היא אין בגלוי. בכך להודות אומץ־הלב זו לממשלה אין אולם
 הפשוטה הברירה תועמד שאם — גמור בצדק — חוששת היא כי הציבור, בפני הפשוטה

השלום. את העם של רובו רוב יעדיף סיפוח, או שלום סיפוח, מול שלום של
 כזבים א,? ולפעמים העלמות־האמת, חצאי־האמיתות, באים לבן

גמורים.
 מעשית אפשרות כל שאין מפני שלום, על לחשוב טעם שאין היא: העיקרית ואי־האמת

לשלום. יסכימו שמדינות־ערב
 שרי־החוץ המתינו מדוע נכון, זה אם פשוטה: שאלה שואל ואני

לניו־יורק? מירושלים אבן אבא של לשובו שבועיים במשך הערביים
 ישבו אחרים, ערביים ושרי־חוץ ירדני, ושר־חוץ מצרי, ששר־חוץ קרה אי־פעם מתי

 בניגוד ישראלי, שר־חוץ של לבואו מחכים הם כי מלא ובפה בגלוי והודו בניו־יורק
כך. על שיוכרז מבלי חי, לכל חיים בכך ששבקו — חארטום החלטות לרוח חותך

 על לוותר ישראל מוכנה האם — הערביים שרי־החוץ לשאלת ברורה תשובה תחת
 נקודות תשע שלו, האומללות הנקודות תשע עם אבן אבא חזר — הסדר תמורת סיפוח,
 של נאומו שהיה כפי וטישטוש, התחמקות של מלאכת־מחשבת שהן דבר, אומרות שאינן

 על אחת רצינית מילה אף פליטים; יישוב על אחת רצינית מילה אף אתמול. ראש־הממשלד,
הפלסטיני. העם קיום על אחת רצינית מילה אף גבולות;

נקודות 6 של תוכנית-שלום
 בפומבי ולהכריז הדרך, מן הזאת אבן־הנגף את לגולל מציעים אנחנו היושב־ראש, כבוד

נקודות: שש של תוכנית על
 ממשיים, והסדרי־ביטחץ רשמי לשלום חותרת מדינת־ישראל )1(

 מלבד מוחזקים, שטחים של סיפוח כל על תמורתם לוותר ומוכנה
ירושלים. איחוד

זה. עיקרון מך0 על ערבית, אומה כל עם להסדר־שלום להגיע מוכנה מדינת־ישראל )2(
 לאומית למדינה הפלסטינית האומה בזכות מבירה מדינת־ישראל )3(

 לאומית, פלסטינית הנהגה עם משא־ומתן לנהל מובנה והיא משלה,
 תוך זה, ממשא־ומתן כתוצאה שתקום פלסטינית מדינה של כנציגתה

ישראל. עם ומדיני כלכלי ביטחוני, הסדר
 מועצת־ החלטת את לקיים נכונותה על להכריז ממשלת־ישראל מוכנה זו ברוח )4(

 במרחב מדינה כל של המובטחת שזכותה בתנאי ,1967 בנובמבר 22ה־ מיום הביטחון
 המדינה על וגם מדינת־ישראל על גם תחול ובטוחים, מוכרים ולגבולות לריבונות לשלום,

תקום. אם הפלסטינית,
 מנשק המרחב לפירוז במגעים מייד לפתוח ממשלות־ערב לכל קוראת מדינת־ישראל )5(

הדדי. פיקוח תוך גרעיני,
 את תבלול אשר מפורטת, תוכנית־שלום תפרסם ממשלת־ישראל )6(

השלום. מפת

ימי□ 7 תוך
 לבנות שינ״ר יהיו
משל□ היו שלא כפי

ם ת שיניי מו ה  מזו
טין שן אבן עיי קו וני

 טילאק עם הברשה לאחר
ם < במשך מי י

מי 7 לאחר ש י בטילאק שמו

סידאק
 שיניים: פשהת סתם אינו

 הוא טילאק
שיניים״ ״מליבין

 י אשר חדש, מדעי תכשיר הוא טילאק
 והמסוכנת הצהובה השן אבן את מרחיק
 שינייך היו לא עתה עד חומים. טבק וכתמי
 טילאק להיות. יכולות שהיו כפי לבנות
 אם טהור. ללבן שינייך צבע את יהפוך

 לטיפול עבור יום, יום נאה להיות ברצונך
 עבור .ובטוח, מדעי מודרני, ושיניים פה

בטילאק. לשמוש
בשפופרת שמוש לאחר ההבדל את תראה(י)

אחת.
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צפרני־ם
יפות

וחזקות
 : החטובות הידים סוד
 בצפר־ טפלי : קל כה

 גדילתן ובמקום נייך
 בשבוע אחדות פעמים

 את מורידה כשאת ואו
 ■ראי ב־נו־נייל. הלכה)

 וסדקים שברים כיצד
יג וכיצד מיד נפסקים

במהי צפורנייך דלו
 שלמות ותהיינה רות

וחזקות.
 נו־נייל : נו־נייל ה סוד

הד בנין חומרי מכיל
ולהשל לגדול רושים

המ הצפרן, שומן מת
 חומרי מפני עליה גן

 או מודרניים רחיצה
 אחר. גורם כל

 צפר- על שמרי :סודך
בקבי נו־נייל עם נייך

 דקות וצפרניים עות,
ו ממך יהיו ושבירות

 צפר־ ובמקומן הלאה
 וחזקות יפות ניים
מר לידיך ישוו אשר
ו אלגנטי נאה, אה

׳£7^ חטוב.

שבירות צפרגים מחזק
סקו מוצרח׳פח נעים ויהקו סוצר מ די חיפה בע״

 מאמבט טוב איו ורעננות להתרגעות
 אמבט ״בת־אורך. של חלומי קצף

נפש. ומשיב מרגיע ריחני

דיו  בז• דו
 דידינו
ן ו ב ס

162925 הזה העולם


