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 ספרי ומחליפים קונים מוכרים, אנו
ת וספרי קריאה ספרי לימוד,  אמנו

ת. בכל חספו
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 101 אלנבי רח׳ תל״אביב,
ת־חכנסת (מול הגדול) גי

ר־|1החוו להג הדמוקרטית החזית דנו |
 איחולינו, ישראל. תושבי לכל ולשוויון לשלום הדמוקרטית החזית ברכת

 לעם־האח וחרות לישראל חרות-אמת בהבטחת החרות רוח החג, רוח שנגשים
ובבטחון. בשלום בידידות, לחיות נוכל וכך הפלשתינאי,

1 ייתכן זה האם

! ן ! ב ט ל ח ה ב
 הפלשתינאית השאלה לפתרון הישראלי-ערבי, הסיכסוך לחיסול הסיכויים גברו

 באזורנו, חדשה מלחמה במניעת רוצה כולו בעולם דעת-הקהל השלום. ולהשגת
 ג׳ימי ארצות-הברית נשיא התבטאו האחרון בזמן העולם. שלום את לסכן העלולה

 הישראלי לסיכסוך בקשר בפירוט קרייסקי ברונו אוסטריה ממשלת וראש קרטר
 בנאומו שהעלה ברז׳נייב, ל. ברית-המועצות מנהיג לאחרונה עורר תשומת-לב ערבי.

 שלום להשיג ניתן כיצד מפורטת תוכנית הסובייטיים, המקצועיים האיגודים בוועידת
 4ה- לקווי לסגת ישראל על השלום, הסדר במסגרת במזרח-התיכון. ויציב צודק
 לרבות הערביות, והמדינות ישראל מדינת בין השלום לגבולות שייהפכו 1967 ביוני

ישראל. בצד שתקום העצמאית הפלשתינאית המדינה
 ישראל מדינת בין והבטוחים המוכרים לגבולות בינלאומיות ערובות יינתנו

הגבול. צידי משני שטחים יפורזו וכן הערביות, והמדינות
טיראן. ובמיצרי סואץ בתעלת המדינות, כלכל לישראל, השייט חופש יובטח
אש״ף. כולל הגורמים, כל בהשתתפות בז׳נבה, השלום ועידת תכונס
 ורבים שונים ציבור חוגי ע״י בברכה נתקבלו ברז׳נייב ל. של השלום הצעות

השלום. להשגת ריאלית תוכנית שזוהי משום אש״ף הנהגת ע״י וכן בישראל,
:בישראל לעם דברנו — והחרות האביב חג — הפסח בחג
השלום! את ולהשיג מלחמה למנוע ניתן *
השלום! את להשיג מוכרחים *
 או שלום הבחירות: במערכת המכרעת הבעייה זו *

מלחמה!
 הפלשתינאי, העם ודיכוי שטחים כיבוש המשך או שלום *

 את והמונעים חדשה מלחמה סכנת בחובם הנושאים
השלום.

 להורדת החימוש, תקציב להקטנת כלכלית, לרווחה להביא יאפשר השלום
בישראל. ולשמחת-חיים לבטחון והמחירים, המסים

השלום! חזית את חזקו
:ולשוויון לשלום הדמוקרטית החזית לביצור תנו־יד

חד״ש — ולשוויון לשלום הדמוקרטית החזית תל-אביב
26205 ת.ד.

ושלח גזורושלח גזורושלח גזור
:הבחירות מטה אל

 ולשוויון לשלום דמוקרטית חזית — חד״ש
תל-אביב ,26205 ת״ד

הסברה בחומר מעוניין אני □
בקשר מעוניין אני □
במרצה מעוניין אני □

טלפון................................: השם

לתרום מוכן אני □
החזית למען לפעול מוכן אני □

הכתובת

הפרוטוקול■■□—
)40 מעמוד (המשך

 הועמדו אכן המייוחד הצוות בראש •
 שהוא ג׳ריים, וסברי סארטאווי עיסאם

 ישראל. לענייני עראפאת של המומחה
 לשאר אבו־מאזן. של מחסותו נהנה הצוות

 אין המפוברקת בידיעה שהוזכרו האנשים
לעניין. קשר כל

 דרכים הצוות חיפש הדרך בתחילת •
 הוא ישראליים. עם מגעים לקיום שונות
 מצפן קבוצת עם במגעים למשל, פתח,

 מאנשיו למי שד,יתד, ויתכן האנטי־ציונית,
 לפני הערביות המדינות שערי בפתיחת יד

מישראל. יורדים
 הצוות הגיע 1976 כמהלן־ אולם
 טעם שום שאין : נחרצת למסקנה

 מצפן, כמו גופים עם מגעים לנהל
רו אס אנטי־ציונים, ושאר רק״ח

היש דעת-הקהל על להשפיע צים
ממ עם להידברות ולהגיע ראלית

ה כקיום צורך יש ישראל. שלת
 פטריוטי, ציוני, גון! עם מגעים
 כישראל, המרכזי לזרם הקרוב
 לפני טענותיו את להכיא והיכול
המדינה. ראשי

היש המועצה עם המגעים נפתחו כך
 מראשי כמה אנשיה בין הכוללת ראלית,

לשעבר. הישראלי המימסד
המיש־ לראש גתמנה ג׳ריים סברי •

 קשה בוושינגטון. לפתוח אש״ף שרצה רד
 יוטל כזה בכיר דיפלומטי שתפקיד להאמין

 דיס־ של שחורים בעסקים שעוסק מי על
פסיכולוגית. ולוחמה !אינפורמציה

 על-ידי הצוות גילוי עצם •
כמו שבוע, לפני־ עצמו, עראפאת

 מפריד כקאהיר, הלאומית עצה
כולו. הסיפור את לחלוטין

בחיחת חעמודח
ל ראוייה היתד, לא כולה ידיעה ^

 שאלות עוררה לולא יסודי, כה ניתוח 1 ו
 בד,מ- הקשורים המוסדות לגבי נוקבות
ובהפצתה. צאתה

חו ממלכתי. מוסד היא רשות-השידור
 איך בחוק. מוגדרת הציבור כלפי בתה
 זדונית לידיעה פירסום לתת מעזה היא

 אדם כל לעין בולטת שאי־רצינותה כזאת,
 בשם וזאת זה, בנושא כלשהו ידע בעל

בלתי־מזוהיםו מקורות
להח רשות־השידור מעזה איך

 כמו ירודה רמה כעל כאדם זיק
 והרגיש האחראי כתפקיד ינון דוב
ץ ערביים לעניינים פרשן של

 את לשטוף בין.השאר, נועד, זה ברווז
 כדי והעולמי, הישראלי. הציבור של מוחו

ה המועצה שהחלטות הרושם את ליצור
מתוח ממזימה חלק הם בקאהיר פלסטינית

פסיכולוגית. לוחמה של ושיטתית כמת
הי בקאהיר השיג באש״ף מחנה,־׳הימים

 הגיע לא הוא ברורים. אך צנועים, שגים
דיפ אך להצטער. יש כך על יעדיו. אל

 היודעים מיקצועיים, ופרשנים לומטים
 אש״ף כי יודעים פוליטי, טכסט לקרוא

 קדימה, צעדים כמה עוד בזהירות צעד
 החלטות פורשו כך והסדר. הידברות לעבר

כולו. בעולם קאהיר
 מתון דימוי מישרד-החוץ. את מפחיד זה

 ממשלת־ישראל את לאלץ עלול אש״ף של
 לקראת כלשהם צעדים מצידה גם לעשות
 מתנגדים לכך פלסטיני.—ישראלי הסדר

אלון. יגאל השר ובראש הממשלה,
 מכוער ברווז הומצא כף משום

 שטי• של ממערכה חדק זהו זה.
 :נוסף יתרון גם דו ונועד פת־מוח,

מח הבחירות, לקראת שקם, אחרי
ש כוחות־השלום, של מאוחד נה

 מחברי אישים עומדים בראשו
 יש■ לשלום הישראלית ״המועצה

 נגדו לנהל ניתן ראלי-פלסטיני״,
 כאמתלה זדונית תעמולת־כחירות

״ף. אש של סודות גילוי של
ה של רוחו מרחפת כולו העניין על
 הפרופסור :במישרד־החוץ התורן גאון

אבינרי. שלמה
 אמר לתפקידו, זה איש נתמנה כאשר

 לייבוביץ, ישעיהו הפרופסור עמיתו, עליו
 של דבריו את ציטט הוא קטלנית. אימרה

״רק :שטען שעברה, במאה האנובר, מלך
 לקגות אפשר ופרופסורים זונות דניות,
, תמיד.״

 אכינרי מתעקש כאילו נראה
זו. הערכה לאמת

 אקדמאי היה מאז ארוכה דרך עבר הוא
הרוחני אביהם שהסך ועד רציני, שם בעל
אש״ף. זיקני של הפרוטוקולים של

4 2065 הזה העולם2


