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 כל של הכללי הגיוס נוכח להתפעל שלא היה אפשר אי
 של ספרו הופעת לרגל האחרון, השבוע בסוף התקשורת אמצעי

הצבי.* ארץ אליאב, (״לובה״) אריה המערך, ח״כ
 הפתעה. של בשמץ גם רבים אצל מלווה היתד, זו התפעלות

 ביותר הסימפטיות מהדמויות הוא אליאב לובה אחד מצד שכן,
 מפלגת של הכללי מזכירה שהיה מי ישראל. של הפוליטי בנוף

 שלה, הביניים דור של התווך מעמודי כאחד והנחשב העבודה
 בחיים יוצאי־דופן ונימוסים גינונים בעלת שובת־לב, אישיות הוא

 ימים שבוע לחפש מסוגל הוא למשל, כך, בישראל. הציבוריים
 לו שחלק על רבה״ ״תודה לו לומר כדי רק עתונאי אחרי

אחרת. או זו ברשימה מחמאה
 אליאב לובה של החדש ספרו במרכז עומדת מאידך, אולם

 ולא ישראל מנהיגי אצל לא כך כל פופולארית שאינה תמה,
 :בישראל היומיים בעתונים מפלגות לענייני הכתבים אצל
 מדינה של בהקמתה ובתקיפות בגלוי המצדדת התיזה זוהי

ה בישות הכרה תוך ישראל, מדינת לצד עצמאית פלסטינית
פלסטינית.
 לדיעות כלל, בדרך והאוהד הנרחב, בסיקור היה כך משום

 כאשר ודאי, זוטא. הפתעה משום הצבי, בארץ אליאב שמביע
 עמדה בפומבי נוקטת העבודה מפלגת של מרכזית אישיות

 והמתריעה המפלגה, של הרשמי הקו את הנוגדת מדינית־רעיונית
יש הפלסטינית, הישות של קיומה בזכות הרשמית הכפירה נגד
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־מוסוו־- תמרוקי
ליופי טיב בין המפגש

1 1 הזה המפגש אל את גם בואי
ן 1 גופך״. את פנקי

ויופי רכות לו העניקי
■ ו ■ | י ד ר ־מוסוף של היופי תמרוקי עם
ן | / \י ■ קולון מי סבונים, קרמים,

!.־*ן *1■ ודיאודורנטים
1 1 1  1 3 1 שתאהבי ובאיכות מעולה בטיב

טים מבחר דורנ או די

ליופי טיב בין המפגש ״מוסוך־ תמרוקי

ושז״ר בן־גוריץ בין אליאב (״לובה״) אריה
הפלסטיני' ״הרצל

 וצידודו אליאב של היוניות עמדותיו אם גם חדשה, משום בכך
 אבל מכבר. ידועות הפלסטינים של העצמית ההגדרה בזכות

 אליאב של השלום לתוכנית התיקשורת אמצעי של ההתיחסות
בלבד. חדשות דיווח למסגרת ומעבר מעל היתד,

 של הפלשתינאית כ״הפצצה הספר את הגדיר למשל, הארץ,
 לובה של לשלום כ״ד־,פרוזדור תוכניתו את כינה מעריב אליאב״.
 באליאב שראה אחרונות ידיעות מכולם לעשות והגדיל אליאב״.

לפלס בלפור ״הצהרת תוכניתו: וכינה פלסטיני״ ״הרצל מעין
טינים״.

 :הישראלי־ערבי לסכסוך אליאב שמציע הפתרון בזכות זה כל
 את הפלסטינים לערבים להחזיר נכונות על עקרונית ״להצהיר

 ובשטחי בהם שיקימו מנת על ורצועת־עזה, הגדה שטחי מירב
משלהם.״ וריבונית עצמאית מדינה הירדן של המזרחית הגדה

 על לוותר נכונותה על להכריז חייבת אליאב, לדעת ישראל,
 להקמת נכונותה ועל בשטחים ההיסטוריות זכויותיה מימוש
 ירושלים בעיית את בשכנותה. ועצמאית ריבונית פלסטינית מדינה
 על־ידי שיתנהל קדוש, כאתר בהכרזתה לפתור אליאב מציע
 בפרוזדור קשורה העתידה הפלסטינית כשהמדינה דת, כוהני

הבית. בהר למוסלמים הקדושים לאתרים

פלסטינית אמריקה מגרים
 השלום תוכנית שקיבלה הנרחב בפירסום צורם משהו היה

 בספרו אחת מפיסקה כל, קודם נובע, הוא אליאב. לובה של
 וישראל — לעתידם שואלים ״הפלסטינים :האומרת אליאב של
 לא אחת, תשובה לה אין כך. על מענה לעצמה נתנה לא

בישראל.״ לעם ולא למפלגות, לא לממשלה,
 את אליאב לובה של השלום תוכנית חופפת סעיפיה במרבית

 הנחות אותן מתוך יוצאת היא הזה. העולם של השלום תוכנית
 אינו כאילו זה כל אבל זהים. לפתרונות ומגיעה כמעט יסוד
 ספרו את שסיקרו אלה לגבי ולא אליאב לובה לגבי לא קיים

תוכניתו. את וביקרו
 המימסד איש כאשר מאיתנו מאושר יותר שיהיה מי אין

 העולם תוכנית את לעצמו מאמץ השלטון במפלגת בולט וחבר
 יוצרים זכות כל הזה העולם לאנשי אין דיעותיו. ואת הזה

 כמי אליאב את להציג הנסיון אבל אלה. דיעות על ובלעדיות
 שלפניו חדש רעיון שהמציא וכמי הפלסטינית, אמריקה את שגילה

 מתישב שאינו רק לא למענו, לחם ולא איש אותו הגה לא
למגוחך. גם הופך אלא ציבורית, הגינות עם

 . הספר את כשכתב לובה של כוונתו היתד. זאת שלא מאמין אני
 המדינית. תוכניתו על ראשונים בזכות אמונה לו לייחס ושאין

 בצורה להציג העתונאי הנסיון
פו המדינית, מישנתו את כזאת

לו. מוסיף משהוא יותר בו גע

 מצב, הערכת הצבי, ארץ *
עם׳. 483 עובד, עם הוצאת
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