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 בראשית בדיוק, שנים 25 לפני היה זה
 חלק ד,יתר, המערבית הגדה .1957 יוני

 בידי כבושה היתד, רצועת־עזה מירדן,
 מידי בחזרה אותה (שקיבלה מצריים
 אחרי כן, לפגי שבועות כמה ישראל

במילחמת־סיני). שנתפסה
 )1025( הזה העולם פירסם שבוע באותו
 ׳התוכנית :מיוחד־במינו אז שהיה מיסמך,

 לצד פלסטינית מדינר, להקמת הראשונה
 ישראל בין פדרציה ולהקמת ישראל,

ופלסטין.
 לפני ימים ושלושה שנים עשר היה זה

כבש שבמהלכה ששת־הימים, מילחמת

1057 ביוני התוכנית
כד! רק

 רק קם אש״ף והרצועה. הגדה את צה״ל
 לא פת״ח תנועת וגם שנים, שבע כעבור
עדיין. נולדה

 השתרעה בחתימתי, שפורסמה התוכנית,
 מפות וכללה עמודים, ארבעה גבי על

 על ללמוד אפשר סטאטיסטיים. ונתונים
מסעיפיה: כמה כותרות פי על תוכנה

אחת.״ יחידה היא ״ארץ־ישראל •
 שני של מולדתם היא ״ארץ־ישראל •

עמיה.״
 חלוקה, אפשרויות: שלוש ״קיימות •

שותפות.״ או השמדה
סתום.״ למבוי מובילה ״המילחמה •
 בדרך אלא הארץ איחוד יקום ״לא •
שותפות.״ של

מדינודישראל.״ הוא הראשון ״השותף •
ה פלסטין יהיה השני ״השותף •

משוחררת.״

•20140

:הלזד־מ׳ העוער כתבת

אבא נגד אוו׳
 ידיין משה נגר ימזעז?ן כתב־אישום

 גרם מה בכורו. כנו על־ידי פורסם
 אכזרית בצורה לחשוף דיין לאודי

 ̂ ולחצי־ אביו, דמות את
 חולני, כרודף־כצע גו

 כקצין קלוקל, כסופר
ס? וכאיש־זנונים כושל

א , ד ר י ר  ש

א קיים ל
 תל- :והמינהלה המערכת . הישראלי החדשות שבועון הזה״. ״העולם

 העורך * 136 דוארזתא .03־232262/3/4 טל. ,3 גורדון רחוב אביב,
 רכזי ♦ שנון יוסי נ עורך־תבנית ♦ אבנרי אורי :הראשי
תמי :כיתוב עורכי * פרנקל ושלמה ישי שרית :מערכת

 ראש ♦ סרגוסטי וענת צפריר ציון :מערכת צלמי .נוימן וגיורא מוטוביץ
 המו״ל . זכרוני רפי :המודעות מחלקת . סיטון אברהם :המינהלה

 רחוב תל־אביב, בע״מ, החדש״ ב״הדפוס מודפס . בע״מ הזה״ ״העולם
כע״מ. ״כספי״ צינקוגרפיה גלופות . בע״מ ״גד״ הפצה . בן־אביגדור

 הוא הארץ הראשון.לאיחוד ״הצעד •
 הירדנית.״ ההאשמית הממלכה שבירת
 לתנועת- תעניק שישראל הצעתי זה (בסעיף

 נשק כסף, בגדה הפלסטינית השיחרור
 קשריה את לרשותה ותעמיד ותחנת־שידור,

ל ומקום־מושב ישראל של הבינלאומית
גולה.) פלסטינית ממשלה

 פדרציה על-ידי יקום הארץ ״איחוד •
 שתשא ומדינת־פלסטין, מדינת־ישראל של
הירדן.״ איחוד השם את

 על־ידי תיבחר ״ממשלת־האיחוד •
 הסטאטיסטיים, (בנתונים הארץ׳״ תושבי

הפלס המדינה כי נאמר לתוכנית, שצורפו
 יחד וכי נפש, מיליון 1.57 תכיל טינית

הער האוכלוסיה תהווה ערביי-ישראל עם
 מיליון 1.8 לעומת נפש, 1.77 בארץ בית

יהודים.)
מאוחדת.״ תהיה הארץ ״כלכלת •
 תנועת- עם תזדהר, האיחוד ״ממשלת •

ואפריקה.״ אסיה עמי של השיחרור
 התנועה מרכז יהיה ״איחוד-הידן 0

כולו.״ השמי המרחב לאיחוד
 25 לפני — אז שפורסמו פסוקים כמה

 אלה, בימים נכתבו כאילו נראים — שנים
:למשל כחוכמה־שלאחר-מעשה.

 יחד הארץ, כל את ישראל תכבוש ״אם
 כל את עצמה על תקבל יושביה, עם

 מבלי דו־לאומית, מדינה של המיגרעות
 תצטרך היא מיתרונותיה. באחד אף לזכות
 מפגרת וגדולה, כבושה לאוכלוסיה לדאוג
 עליה עמי-ערב של המצור ואילו ועניה,
יגבר.״

ל הנאמנות לארץ־ישראל, ״הנאמנות
הפלסטי לאומה והנאמנות העברית אומה

 משלימות אם כי זו, את זו סותרות אינן נית
רעותה.״ את אחת

 את לעם־פלסטין שתחזיר ״(התוכנית),
החופ להתפתחותו הבסיס את עצמאותו,

 תיתן הלאומית, זהותו ואת גאוותו את שית,
 תחת הפלסטינית. לתנועת־השיחרור מיפנה
 וחרס־ מילחמה של לאפיקים מכוונת להיות
 פוריה, לתנועה להפוך בכוחה יהיה עצמי,

ובניה.״ הארץ לטובת
 רחוק: לטווח בחזון מסתיימת התוכנית

 כמיסגרת השמיים, העמים חבר ״(הקמת)
 השואפות השמיות הארצות כל של חופשית

 התרבותית, הפריחה להחזרת פעולה לשתף
ל הכלכלי והשיגשוג המדינית העצמאות

כולו.״ מרחב
 על- חוברה התוכנית כי נאמר בהקדמה

 ערבי חבר עם בשותפות ,1954ב־ עוד ידי
 שירד בסטוני, לרוסטום היתד, (הכוונה
 לאחר- נכללו, עיקריה מהארץ). אחר־כך

 העברי, המעשר שנקרא במיסמך מכן,
מכן. לאחר חודשים כמה שפורסם

 מיש־ שד מנכ״ל יוצא יום ככל לא
 ומאשים שלו, השר נגד ממשלתי רד

 מופקד שהוא הענף כהרס אותו
 מגס״ל כרוק, אכי עשה זאת עליו.

 והי שהתפוטר מישרד־התיירות,
 טענות כל את מאשר
פעו על !הזה העולם

 והמרק ׳הראווה לות
שריר. השר של

י ברמן רניי
יח שול ו

 הקב״ מגדולי אחד את רימה הוא
 הוא וגרפולוגית. פסיכולוגית לנים,

מחו פטנטים המציא
הנ תזה העולם כמים.

 דודן של דמותו שף
הח״כ. וקרוב האלוף

ת בצרו ר גו ני ס
 סניגורם קדר, אליהו לעורך־הדין

העו מראשי כמה של
 צרות. יש התחתון, לם

 של ניקמתם זוהי האם
ס? המדינה פרקליטי

גברים אהבת
 גברים שני של אהבתם

 גרמה הומו־סכסואליים
 רימון־היד לטרגדיה.
מתחתם. התפוצץ

:האחורי ר&נתנר ח3חו3

רומי של הטרגדיה
 קץ לשים שניידר לרומי גרם מה

ההתאב טושטשה מרוע לחייה?
 הפרשה שמאחורי הסיפור דות?

 כוכבת־ של הטראגית
 האוסטרית, הקולנוע

בדי מתה שנמצאה
רתה.

ה ד ד בו
ר הי א ק ב

 חושפני בראיון
 ניצה מספרת

 כיצד בן־אלישר
 את משבר פקד

כי חיי־נשואיה
ו הבדידות מי

 כקא■ הניתוק
אהב ועל היר.
ול למצריים תה

עמה.

הכדורסל
 הן עקרות־בית. הן

 כוכבות הן אמהות♦
מתפ הן איך כדורסל.

? קדות

נאנסת של
 שנאנסה, אשה של המזעזע סיפורה

 לזהות ממנה מנעה ושהמישטרה
 ה־ המשך האנס. את

 כל : האונס על סידרה
פו קורבן היא אשה

<£>:לאונס טנציאלי

1982 קאן
 האווירה על מדווחת פיינרו עדנה

 שברח התורכי על קאן, בפסטיבל
 מעלליהם ועל מהכלא

והכו הכוכבים של
 מר־ אן :(מימין כבות

גרט).

ם י ר ו ד : מ ם י ע ו ב ק
4 תשקיף
5 במדינה

10 והשקל אתה
16 מיכתכים
18 תשבצופן
22 תאומים מזל — הורוסקופ

 דרוס־ ,ארגנטינה — קטן עולם
27 ובגין אל־סלבדור קוריאה,
35 בלונים 31 דיין אודי על מישאל־בזק — אנשים
37 שלנו הים — הנדון

 רמת־ ,לפולשים מוות — אישי יומן
38 פרפר של סיפורו הגולן,

 השבוע, מסיבת - ישראל לילות
הים־ של נואייבת בתל־אביב, שבועות

43 וכדורגלנים יורדים התיכון,
50 הדרוזי הקשר בלוכיזס, — שידור

51 וירדן ישראל - מישדרים לוח
 גרוסמן, תייקה - אומרים הם מה

 ברזילי, אמנון לין, אמנון חריש, מיכה
54 בן־אמוץ דן פלוגה, אריה
58 ״שיבולת״ אמור - ממאדים איש
 מאלטע מיני לעשות — ראווה חלץ
62 זאכן
 הספר, שבוע — נייר של נמר

 64 הזה העולם על־ידי המומלצים הספרים
 - שהיה הזה העולם היה זה

66 זזודורוב ויעקוב מונרו מארילין
74 מרחלת רחל

78 ספורט
ה העולם 2335 הז


