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 - לשלום מ מר
מה? על1 מי עם
 מעוררות באיזור האחרונות המדיניות היוזמות
 של תשובתו מה בארץ. בדעת־הקהל מחלוקת

השונים? אגפיו על מחנהיהשלום
 בבית יתקיים זה בנושא דיון

 ביום בת״א, 30 דב־הוז לייוויק,
בערב. 8.00 בשעה ,18.7ה־ ה׳
משתתפים:

מיעארי(המתקדמת) מוחמד ח״ב •
בר־און(ר״ץ) מורלה ח״כ •
וותד(מפ׳־מ) מוחמד ח״כ •
מת) מתי ח״פ • מתקד ה פלד(
אר) רסלאן • אל־אנס ה( מחג׳נ

אלטרנטיבה
דשדום המתקרםת ברשימה________________

שולה
 מלאכותיות ציפורניים השתלת
 בידיים — אמריקאית בשיטה

 השתלת וכן ברגליים וגם
ריסים.

 או סדוקה טבעית ציפורן גם
 ונהיית אצלנו, מתוקנת שבורה

כחדשה! —
♦

 89 גידרג• המלך תל־אביב,
295318—284919 טל.

 חזיר בשר
 אסורים! וציתותים

ויש יש אך
 למניעת מכשירים *

בטלפון ציתותים
 לגילוי שירות *

מושתלים מיקרופונים
מתכת מגלי *
אוטומטיות מזכירות *

בע״מ דוקטור רדיו
 18 עליכם שלום רחוב

286444 טלי - תל־אביב

ן ו ד נ ה _ ו _
 )11 מעמוד (המשך

 ראש עם יהודים־ישראליים־ציוניים
 לדרר־ מאז התרחב זה שביל וגם אש״ף,
המלך.
 התקיימו האלה הפגישות כל

 הן בהרחבה. עליהן דיווחנו בפרהסיה.
 וללא ביודעין .מגע החוק, כלשון היו,

כדין". סמכות
 עלה לא השנים כל במשד אך

לחו ממשלודהליכוד דעת על
 על• עתה שמוצע כסי חוק, קי!
סרס. שימעון ממשלת ידי

המישפטיים, היועצים כל להיפך,
 אחת ובהזדמנות שרי־המישפטים, כל
 חוקיות את אישרו מליאת־הכנסת, גם

המיפגשים.
■ ■ ■

חשובות? אלה פגישות היו רוע̂  1
ה ! מ ב  ול־ המדינה לעתיד תרמו ^/

שלומה?
 במישסט זאת לומר אפשר

שהת העצומה המהפכה אחד:
באש״ף, אלה בשנים חוללה

 דרך על האירגון של עלייתו ,
ה התגבתת המדיני, הפיתרון

 יאכר של הפרגמאטית הנהגה
 לפעיפים העורף פניית ערפאת,

 הפלסטינית באמנה השליליים
 להכיר הכתרה והנכונות
 עי- שלום לידי ולהגיע בישראל

פלס מדינה של במיסגרת מה,
 כל — לצידה שתקום טינית

 בלי אפשריים היו לא אלה
אלה. מגעים

 היחידי הגורם היו לא הפגישות
 אחד היה הוא אך זה. בכיוון שהוביל

 התהלין־. של החיוניים המרכיבים
 ר הסתומים, האשנבים נפתחו במגעים

 את ולהרגיש להבין צד לכל התאפשר
 עשרות פחדיו. ואת השני הצד מאוויי
 עם בינתיים נפגשו ישראליים אישים
 החליפו- פלסטיניים, אישים עשרות
 ידידויות. יצרו רבו, התווכחו, ריעות,

 תנאי שהוא יחסים, של מירקם נוצר
לשלום. מוקרם
 להידבתת תחליף שום אץ

 הצד את תאים כאשר רק זו.
 כאשר רק פנים, אל פנים השני

 ומתרשמים בעיניו מסתכלים
 האפשתת נוצרת מתגובותיו,

מבחי וגישות. דיעות לשנות
ה החוק יוזמי צודקים זו נה

 את לפוצץ שתצה מי חדש:
 קץ לשים צתך השלום סיכויי

זו. להידבתת
משא־ משא־ומתן. אינה ההידברות

 אנשים על־ידי רק להתנהל יכול ומתן
כדיך. בעלי.סמכות

 משא־ יהיה לא לעולם אך
 הגשרים ייבנו לא אם כזה, ומתן

אידיאליס על-ידי הראשונים
 להסתכן לקום, המוכנים טים

הרבים. על עצמם את ולהשניא

אותו. המצאנו4<
 אג־ יצאו מילחמת־ויט־נאם בשיא

לבי אמריקאיים ואישי־ציבור שי־רוח
 ולבנות להידבר כדי האנוי, האוייב, רת

 של הפצצות מטר תחת ממש גשרים,
 של מסעותיהם האמריקאי. חיל־האוויר

 ראמזיי פונדה, ג׳יין באאז, ג׳ואן
אגדה. הפכו כבר ואחרים קלארק

 אך הדור. גיבורי הם כיום
 ״עוכרי* היו.בוגדים״, בשעתו

הווייט־קונג״. .סוכני אמריקה״,
 200 היסטורי. חוב שילמו הם בכך

 מילחמת־ בשיא כן, לפני שנים
 העריצות נגד האמריקאית השיחרור
 בריטיים מדינאים קיימו הבריטית,
רצו מגעים ופקוחי־עיניים אמיצי־לב

המורדים. שליחי עם פים
 האב פיט ויליאם — אלה אנשים

 ואחרים בורק אדמונד צ׳אטהם), (לורד
 וריב־ ,בריטי ילד לכל כיום ידועים —

 יריביהם, בבתי-הספר. נלמדים ריהם
 וכעוכרי־ כבוגדים אותם שגידפו

מזמן. נשכחו בריטניה,
 המלך דאז, בריטניה מלך
 בכיש־ מפורסם היה ,3ה־ ג׳ורג׳
 כסילים למנות המיוחד תנו

א גם אך רמי-דרג. לתפקידים  ת
ש הסוג מן כסילים מינה לא

 של הצעת-החוק את הכינו
ממשלת-פרם.

 האל- מילחמת-השיחתר ימי̂ 
ת, רי  קיימו והאכזרית, הנוראה ^ג׳י

 מגעים צרפת של מגדולי־הרוח כמה
המורדים. עם

 שרותי־ ראשי באו המילחמה בשיא
 שארל הנשיא אל הצרפתיים הביטחון
 ז׳אן־פול את לעצור וביקשו דה־גול,
 ץ התקופר. של אנשי־הרוח גדול סארטר,
כאלה. למגעים חסותו את שהעניק

 . נכנסה דה-גול של תשובתו
 רבותיי,״ .אבל להיסטוריה.

א סארטר .גם אמר, צרפת!״ ת
 חוסן בעל איש רק היה לא דה־גול

 הוא מאוד. חכם מדינאי גם אלא מוסרי,
 סערה יעורר סארטר של שמעצרו הבין

 * כן ועל כולו, ובעולם בצרפת אדירה
 ללוחמי־השיחרור גדולה תרומה יתרום

האלג׳יריים.
 אינם ועמיתיו פרס שימעון
 כגודל הבנתם גודל דה־גולים.

נימים. משה השר של תכמתו
ראשי את יחזיקו שהם להם נדמה

צרפת!״ הוא ..גם
 כבני״ערר הישראלית תנועת־השלום

 סיכוי כל של הסופי לפיצוץ עד בה,
 שיחייב הפלסטיני, העם עם לשלום
 להם נדמה כבושים. שטחים החזרת

חיזב״אללה. של השיעים כמו שיצליחו
ההיפך. שיקרה להינבא מעז אני

 אישי-שלום יישבו כאשר
 ספסל־הנאשמים על ישראליים

 ד ישראליים, בתי־מישפט של
 הנורא האישום בפניהם יוטה
יז השלום, למען פעלו שהם
 הזדעזע שלא כפי העולם דעזע

ב כה עד שקרה דבר משום
ישראל.

 אש״ף אירגוני השיגו שלא מה
 וגם הזה. ביום ישיגו פיגועים, באלף

 ד שבולבלה הישראלית, דעת־הקהל
 תבין רבות, כה שנים במשך טושטשה

ש האמיתות את ההוא ביום לפתע
 שהמדינה העשן: מסך מאחורי הוחבאו
 רק יושג שהשלום לשלום, זקוקה
 הידברות ושכל הידברות, של בדרך

 סמכות .ללא אנשים בכמה מתחילה
המחנה. לפני ההולכים כדין",

1׳ *'

 פוטש היא הזאת ךיצעת״התק
 הממשלה של התנקשות •מישפטי, (

במדינת־החוק.
ה היתה הצרפתית, המלוכה בימי
 אדומים דגלים להניף נוהגת ממשלה

 הדגל מרד. התחולל שבהם באיזורים
 מורדת כאן זהירות! להכריז: בא האדום

בחוק! האוכלוסיה
 הצרפתית, המהפכה פרצה כאשר

 הם בעם, מורד שהמלך בעליה הכריזו
 להכריז: כדי האדום הדגל את הניפו

בחוק! מורדת הממשלה
 ל- מעל מתנופף הזה הדגל

 הזאת, הנתעבת הצעת-החוק
השלום. נגד החוק
 תהיה חלילה, ההצעה, תתקבל אם

 ממה בתכלית שונה מדינת־ישראל
 ״הדמוקרטיה עוד לא בעבר. שהיתה
מדי עוד לא התיכון". במיזרח היחידה

טו מרינה אלא בכלל. דמוקרטיה נת
 הממשלה מפעילה שבה טליטארית,

כוחות־השלום. נגד טרור
 .עוצו הנביא: אמר כך על
 ולא דבר דברו ותופר, עצה
אל:״ עימנו כי יקום,

2498 הזה העולם28




