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 לאו או נרצה אם הרי היום, הקיים המצב

ה מן שכתוצאה בכך להכיר עלינו —
 אש״ף שלנו, השגיאות מן וגם מציאות

ה היחידה הערבית הנציגות כיום הוא
בשטח. קיימת
 שההרכב לאפשרות רב מקום רואה אני

 הצטרפות עם ישתנה. עצמו אש״ף של
 המערבית בגדה הפלסטינית האוכלוסיה

 הזה הגורם יילד לאש״ף, עזה וברצועת
 מצפה אני אש״ף. מיסגרת בתוך ויתרחב

הפלס הממשלה ובתוך אש״ף שבתוך לכך
 קואליציה תיווצר זו, תקום כאשר טינית,

 שתהיה המוחזקים, השטחים נציגות בין
 לסיכסוך, מהיר מעשי בפיתרון מעוניינת

ב הריאליסטיים המתונים הגורמים לבין
 ערא־ סביב כנראה המרוכזים אש״ף, תוך
 ה- הקיצוניים האירגונים כנגד — פאת

אש״ף. עם הם גם נימנים
הפלס העם לטובת ז פלפן שימחה

 שהחלקים רצוי ישראל, לטובת ואף טיני
 ביניהם יגיעו הפלסטינים אצל השונים

 התלות מן וישתחררו קונצנזוס לאיזה
 הוא, לכך התנאי בין־ערביים. במאבקים

הפליטים. בעיית פתרון דעתי, לפי
 שהיא כפי תשאר הפליטים בעיית אם
אזי מלא, לפתרון התקדמות ללא היום

 [צנציה1זן דוושה
 ימדחת־ חדשה סלדה

הישראלית החוץ
הפלסטי הבעיה את יפתור לא דבר שום
 שלנו הכרה ולא פלסטינית מדינה לא נית׳

 את ישקם לא הפלסטיני העם באש״ף,
הפליטים. בעיית פתרון בלי עצמו

יש שממשלת חושב אני ג קינן עמוס
 ויכול מאד חמור מעשה היום עושה ראל

 שה־ למחדל, פתח פתחה שהיא להיות
 קטנה טיפה יהיה 1973 אוקטובר של מחדל

 של ׳ונשנות החוזרות ההצהרות לעומתו.
 שום יהיה לא אש״ף שעם רבין ממשלת

 לדבר מי עם אין אז אש״ף זה ואם מו״מ
דיבו הם אלה המזרחי, בגבול שלום על

הבאה. המלחמה אל בהכרח המובילים רים
 אני הבאה המילחמה של התוצאות ואת

לנבא. לאיש מציע הייתי לא
 לשולחן, לישיבה תנאי הינה בנו הכרה

 החרטומים להיות צריכים אנחנו לא אבל
לא. שאומרים האלה

 של שבסופו ברור :פלפן שימחה
 להידבר אלא ברירה לנו תהיה לא דבר
 הפלסטיני, העם של הזאת ההנהגה עם

 אחרת או זאת בצורה מורכבת שתהיה
 הוא, להיזהר שצריך מה אש״ף. סביב
 לעשות נוכל לא שבו למצב נגיע שלא
 אם עלינו. שיושתלט הקיפאון בגלל זאת
 למילחמד. נוביל הרי כזה למצב נגיע

 עשויה כזאת חדשה ומילחמה חדשה,
 דבר של שבסופו למצב אותנו להביא
 — לעשות רצינו שלא מה כל נעשה

גרועים. יותר הרבה בתנאים אבל
 היסוד מן לשנות צריכה ישראל מדינת

 לחשוב צריך שלה, מדיניות־החוץ כל את
 הגדולות, המעצמות עם יחסינו עניין על

 על להקשות צריכים אנחנו אם לשאול
 הכל לעשות — להיפך או הדיטאנט תהליך

 הסכם ויאפשר יתקדם, דווקא שהוא כדי
לשלום. כערבות הגדולות המעצמות בין

 לעולם להציע צריכים אנחנו מזה, ויותר
 האיזור הוצאת של הרעיון את הערבי
 הגדולות המעצמות בין ההתחרות מתחום
 הבעייה אטומי. בשק של החדירה ומניעת

 שהיום נכון במיוחד. אותי מעסיקה הזאת
 את הקדמנו ואנחנו ״מונופול״ לנו יש

 העדיפות אך שנים, מאד בהרבה הערבים
 הערבים ואם להימשך. יכולה אינה שלנו
 ונשק אנרגיה ייצור של הדרך על יעלו

ל שנים מספר תוך יגיעו הם גרעיני,
מזה. למעלה לא אם אתנו, שוויון
 באמצעות ההשמדה רעיון דווקא ואז,

 מאד להיות יכול כפתור״ על ״לחיצה
 לא אנוש שחיי ערביים׳ לשליטים מפתה

 כל לשלם והמוכנים בעיניהם נחשבים
ישראל. של לחיסולה להגיע כדי מחיר
כו קונצפציה כעת דרושה דעתי לפי

 הישראלית. למדיניות־החוץ חדשה ללת
ה בעולם ההשתלבות הנייטראליות, רעיון

 של משותף שוק יצירת באיזור, שלישי,
 ראשי־הפרקים הם אלה האיזור, ארצות

 עד שלנו המדיניות זו. חדשה לקונצפציה
 רוויזיה לנו נחוצה חרוץ. כישלון נחלה כה

כוללת. רעיונית

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
ואיראן אירופה ארצות לכל •
לקפריסין •
ולקצרח לארה״ב •
 קניה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה, •

תאילנד השנהב, חוף ניגריה,
למקסיקו •
 ונצואלה, רודזיה, זמביה, לדרום־אפריקה, •

קולומביה ארגנטינה, ברזיל,
ויפאן פרו •
וניו-זילנד לאוסטרליה •
לפנמה •

120 *־ 36 + 84 234 1! 70 + 164
113 29 + 84 220 56 + 164
146 — 62 + 84 284 — 120 + 164
142 — 58 + 84 276 — 112 + 164

144 = 60 + 84 281 117 + 164
164 — 80 + 84 320 — 156 + 164

186 — 102 + 84 364 = 200 + 164
184 = 100 + 84 360 — 196 + 164
171 87 + 84 334 — 170 + 164

 של המנויים תנגריפון
1.12.1974מ־ החל
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בלירות לשנה
 הוצאות מחיר
ח ס״משלוח העיתון׳

שנח /!2ל-
 הוצאות מחיר
משלוח העיתון

בארץ המנוי דמי •
רגיל בדואר תבל ארצות לבל •

180 = 16 + 164 
196 = 32 + 164

92 = 8 + 84
100 = 16 + 84

 להעניק בדי גם
 האהבה בל את
ללמוד חייבת את

ת תפקיד למיצוי להגיע כדי חו א ם ברגש די אין ה  ,>4י עז. וברצון ח
ם מקיף ידע לרכוש עליד מי חו ת  רבים: ב

ת סוציולוגיה, פסיכולוגיה, עו צו ד מק עו ת סי עו מקצו  רפואה. ו
ם, פרסים לרעת דצונך אם י״ב! בוגרת  נוספי

ת לביה״ס להירשם או ת לאחיו מכו ס  - מו
תי אחד אל פכי אנא ת הספר מנ ם: בתי שליד לאחיו החולי

 בילינ׳זיו, רפואי מרכז ■דינה־ ביה־ק - שבע באד סורוקה, הרפואי המרכז
 עפולה בעמק, המרכז׳ ביה־ח - סבא כפר ״מאיד״, ביה־ח - תקוה פתח

תקוה פתח -השדוד, ביה״ח ־ רחובות קפלו, ביה״ח -

את! להיות יכולה זו ־ להעניק ללמוד רוצה את אם

חולי□ קופת133
ישראל בארץ העובדים של הכללית ההסתדרות של
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