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 הכלסם־נים, בשביו
 לניבזש קץ אומר שלום
 בבני־אדס •חיים ,הצובא

 הנו וגאים תונשייס
וגאים חופש״ס ׳שואלים

 תושבים לאשר
חגות ישל עודב״ס

 בעיות, עושים
 מיד, ולתעוב האבא

מעטרס עוון

 מוואג זאס״ן חמלו
 01*11 שקודה !ממת
 ״₪־ המערבית. בגדה

 אותו מדאיג הגדה
וברת*־וגילה בטור!

 על ללזוור נגעם ואין
 השליליות העמדות

 לא זה ׳שואל. גגו
 הפלסחינ׳ם אוו יוביל

מקום1 לשש

 היבן תישאו .שישראל
 זהפלססיויט שהיא,

 המערבית ובגדה יחיו
 בשחת ובוטעיתדעוה

בין!שווים :וכשתים

 ישראל ותצומו אס
 ור״שב חלומה להגשים

 אלן 100 והמערבית בגדה
 סופת יהיה !זח יהודים,

בישראל חדמזקרתיה של
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 בגדה, המנהיגים מבין המתון הוא
 לדרוך מלא משתדל הטיפות, גין מהלך

 המתון רק לא הוא לדעתי, שלוליות• על
 חט* גם אלא הפלסטיניים, שבמנחיגים

 ש- מבין פרייג׳ אליאש שבחם. !יאותי1
 לבעיית פיתרון למציאת היחידה הדרך
 משא- של בדרך היא המערבית הגדה
באלי מאמין הוא אין ישראל. עם ומתן
אבנים. ביידוי מאמין הוא אין מות•

 אני בית״לחם עיריית ראש עם בשיחה
 מעריך אינו פרייג׳ אליאס כי מתרשמת

באופטי מדבר הוא היריב. את נכונה

 רוצה הוא פיתרון. מציאת על מיות
 ולהדהיר המושכות בשתי בעגלה לאחוז
 רצונו על מדבר הוא חשלום. אל אותה

 למשא-ומתן להיכנס חושיין המלך של
לשלום.

 לו העביר המלך, את ביקר עתה זה
 מובארב, חוטני המצרי מהנשיא מסר

 הוא חיום. באותו ביקר הוא שאותו
 מישלחת הקמת של באפשרות מאמין

נר ולרגעים משותפת, ירדנית-פלסטינית
 אין הזאת האמונה כל בתוך כאילו מה

ואת ישראל את בחשבון מביא הוא

 תשומת״לבו את מעירה כשאני אש״ף.
 ככל אך נפלא, נשמעות שתוכניותיו לכך

 הוא ליישום, ניתנות הן אין הנראה
חלום. מתוך כמו לפתע נעור

 בכל המתנגדים גורמים יש באש״ף
 של פארטנר יהיה שהאירגון לכך תוקף

 הם הפלסטיני, בעם כשמדובר כלשהו גוף
 של חבילעדי הנציג יהיה שהוא רוצים
 מאמין פרייג׳ אליאס הפלסטיני. העם

 הוא ירדנית-פלסטינית. משותפת, בנציגות
רא בשלב מחייב, הפיתרון כי מאמין

בשט עצמאי פלסטיני מינהל בינון שון,

 בממלכת קטור שיהיה הכבושים, חים
 שיש סבור הוא השני, בשלב ההאשמית.

ל העצמית ההגדרה זכות את לתת
 עומד פרייג׳, אומר כעת, פלסטינים.

 חוסיין המלך עם להיפגם ערפאת יאסר
שבו כמה בעוד רק באפשרויות. ולדון

יותר. ברורה התמונה תהיה עות
 אותו. שואלת אני — ישראל! עם ומה
 י.67 לגבולות לחזור מופנה תהיה ישראל

 פרייג׳ מאמין בגדה אחרים רבים כמו
 בשלום. כלל מעונימת אינה שישראל

ובלחץ בתוכנית-רגן תיקוות תולה הוא
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