
 א כ־ ל״י 150,ב־ססס בפיס הזוכים
בדרום ומושב מרמלה

 בבדק חשבונות מנהל עזרא, אסטמקר מר
 שניה, עליה רוד ברמלה הגר

הודו מבומבי שנים 3 לפני ארצה עלה
 26/72 בהגרלה ל״י, 150,ב־ססס בשותפות זכה

.586261 הברטים מספר

 ,26/72 בהגרלה ל״י 150,ב־־ססס השני הזוכה
.364463 הברטים מספר בדרום. מושב חבר

 ״איפה היא: רבות, שנים מזה אותנו הרודפות הנדושות, הסיסמאות אחת
 הכנסת. במליאת עצמו אבנרי בפני פעם לא הוטחה זו שאלה הערבי?״ אבנרי אורי
 ואבן ערבי דיין ערבי, בגין שיש כשם ערבי, אבנרי ״יש כך: על השיב הוא (פעם

נח קאריקטורה שהוליד פסוק — ערבי״
תמונה). ראה — זאב של מדה

 סוף־סוף כי בזה לבשר גאה אני ובכן,
 נמצא, רק ולא הערבי״. אבנרי ״אורי נמצא
 בתור בינלאומית בהכרה מייד זכה אלא

שכזה.
ה האינטלקטואלי הצרפתי בשבועון

 מכבר לא הופיע אובסרבטר, נובל חשוב,
 הגיע המאמר צעיר. לבנוני מדען על מאמר

 דבר ששום סאווא, ״ז׳ן־פיאר זו: למסקנה
בו חלוץ של גורל מראש לו הועיד לא
 הערבים, אצל להיות, לפתע החליט דד,
המפור העיתונאי אבנרי, אורי שמהווה מה
 הישראלים.״ אצל מתל־אביב, סם

 הדמיון? הצרפתי, הכתב לדעת טמון, במה
 הוא סאווא. של באומץ־לבו כל, קודם

 וכידוע — נוצרי גם אלא ערבי, רק לא
 יותר להיות הערבים־הנוצרים משתדלים

המוסלמים. אחיהם מאשר אנטי־ישראליים
 הניגש צלול, הוגה־דיעות הוא שנית,
 הוא מדעי. באופן הישראלית־ערבית לבעייה
 ה־ לניתוח אלקטרוני מחשב אפילו הפעיל
בעי דגל בהן רבות, שנים אחרי בעייה.

לב עבר כלום,״ לא או ״הכל של קרון
 להציע שעליו למסקנה והגיע קשים, טים

סביר. פיתרון הערבי לעולם
להו העומד בספר ניסח אותן המעשיות, בהצעותיו הדמיון טמון בעיקר אולם

 הערבי ובעולם במערב הידועה לתוכנית להפליא דומה סאווא של תוכניתו בקרוב. פיע
אבנרי״. ״תוכנית בשם

זאב של הערכים
קאריקטורה שהוליד פסוק

ופלסטין ישראל ^
 לשנים מובטחת ישראל שעליונות מכיוון צבאי, פיתרון אין כי קובע סאווא

 הסטא־ בקיום מעוניינים והסובייטים האמריקאים כי זרים, כוחות על לסמוך אין רבות.
 ״תנועת חסרי־סיכוי. הם למיניהם הזרים והתיווכים חסר־אונים, הוא האו״ם טום־קוו.

הצר השבועון לדברי לכן, הכל.״ על־ידי ציני באופן מוקרבת הפלסטינית ההתנגדות
 ומציע הישראליים אנשי־השלום אל סאווא מצטרף הסתום, המבוי מן לצאת ״כדי פתי,

מיזרח־תיכונית.״ קונפדרציה
התי המיזרח ספרו את מבסס בין־דתי, אירגון של ויו״ר איש־ציבור סאווא,

 באמת מעוניינות שתיים רק מדינות־ערב 14 מבין כי ההנחה על פיתרון — כון
מרו שבה ולבנון, ,700ס/ המילחמה עד הפלסטינים היוו שבה ירדן, מקרוב: בבעייה

 הבין־דתי שהמיבנה מפני במיוחד, מעוניינת לבנון הפלסטינים. מן גדול חלק כז
בגבולה. המתיחות בגלל בסכנה נתון שלה העדין

 פלסטינית ״מדינה בתוך תיבלע שישראל הפידאיון, של הרעיון כי קובע סאווא
 מאוחדים והלא־ציונים, הציונים הישראלים, כל חלום. הוא ודמוקרטית,״ חילונית

וקיימת.״ חיה ״ישראל המדינה. קיום על לשמור הנחושה בהחלטתם
 החל הפלסטיני, העם חלקי כל סאווא. קובע וקיימים,״ חיים הפלסטינים גם ״אבל

בני־עמם.״ לאסון קץ לשים רוצים המערבית, הגדה במנהיגי וכלה עראפאת ביאסר

לשטר אפשר
 משוכללות, סטריאו מערכות

 וריקודים, רקע מוסיקת
 אירוע. ולכל לחתונה,למסיבה

 14 מסריק לככר בוא
טלפן או

221986

ערבית ״תכניתאבנרי״במהדורה
:הבאים הסעיפים תשעת את הכוללת תוכניתו, את סאווא מבסס אלה הנחות על

תפורז. סיני רצועת־עזה. את לא אך סיני, את למצריים להחזיר )1(
היא. גם שתפורז רמת־הגולן, את לסוריה להחזיר )2(
מעורב. אמריקאי־סובייטי כוח אלה בשטחים למקם )3(
 עם וברצועת־עזה, המערבית בגדה עצמאית פלסטינית מדינה להקים )4(

 הפלסטינים של החופשי לשימוש אמריקאית־סובייטית ערובה תינתן ביניהן. פרוזדור
 קלקיליה—טול־כרם באיזור שטחים לישראל יסופחו הפרוזדור, תמורת זה. בפרוזדור

ולטרון.
 ולבנון, ירדן פלסטין, ישראל, של קונפדרציה המרכזי) הרעיון (וזהו להקים )5(

 פדרציה, זאת תהיה לא (קממ״ת). המיזרח־התיכוך של המדינית ״הקהיליה שתיקרא
 האירופית הקהיליה בנוסח חופשית התאגדות אלא שווייץ, או ארצות־הברית כמו

וחרותה. זהותה על מדינה כל שומרת שבה המשותף, האירופי והשוק
 (להבדיל ״רב־דתית״ ולעיר הקונפדרציה, לבירת ירושלים את להפוך )6(

מבינאום.)
בקונפדרציה. האו״ם חברות כל הכרת את להשיג )7(
להם. שנגרמו והחומריים האישיים הנזקים על פיצויים לפלסטינים לשלם )8(
 הנוג־ העמים מנהיגי כל על שתטיל מועצת־הביטחון, של החלטה להשיג )9(

המוצעת. התוכנית על מישאלי־עם לערוך עים־בדבר
 בהרחבה שפורסמה אבנרי״, מ״תוכנית סאווא הושפע מידה באיזו לדעת קשה

 על מיוחד ספר פלסטין יחדור לש האירגון פירסם כידוע, ובלבנון. הערבי בעולם
 אבנרי של ספרו ״ניאו־ציונות״). שזוהי (באמתלה תוכניתו את לפסול כדי אבנרי,

 של בסידרת־מאמרים בהרחבה נותח ואף ובצרפתית, באנגלית בלבנון נמכר עצמו
 שהוטמן חומר־נפץ, מיטען על־ידי השבוע סאייג(שנפצע אניס הפלסטיני הוגה־הדיעות

שולחנו). במגירת
 רעיונות אבנרי. נגד הספר את לפרסם לנכון הפידאיון מצאו מדוע עתה ברור

 זרע וזורעים הוגי־דיעות משכנעים לבבות. כובשים גבולות, עוברים הזה העולם
 שאי- השקעה זוהי אך זמן. מצריך הוא צמיחה של תהליך כל כמו בעתיד. שינבט
מחשיבותה. להפחית אפשר
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