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 מלאכותיות ציפורניים
 אמריקאית בשיטה
 באחריות חזקות

ריסים השתלת וכן
72 מוג׳ המלך ת״א,

טלפונים:
282969

 ציפורניים השתלת
 ציורים יהלומים, עם

 בידיים וקישוטים
ברגליים וגם

והיו״ר המלך בין _
)11 מעמוד (המשך

 עניינו, לבין העם בין היחסים של
הפלס וכוח־ההחלטה הנהגתו זכויותיו,

שלו.״ והעצמאי הלאומי טיני
 לחלק הזכות אין ״לאיש •
ש מי בין הפלסטיני עמנו את

מ שנמצאים ומי בארץ חיים
לה.״ חוצה

 מולדת של ״הרעיון שלילת •
 רעיון חלופיות", מולדות או חלופית

 הפלסטיני העם על ״איום בו שיש
ה של והעמים הארצות על ואיום

המוצעות.״ החלופיות מולדות
ה ציונית, ״נימה שלילת •

 הבעיה ליישוב בגלוי קוראת
ה לנהר ממיזרח הפלסטינית

חלו למולדת הקריאה ירדן,
פית.״

 את שיזמו הם עצמם הפלסטינים •
 להגיע כדי ממשלת־ירדן, עם המגעים

 המשותף. במאבק לשיתוף־פעולה
 שני בין מאוזנים״ ״יחסים על מדובר

 העתידה, ״המיסגרת ועל הצדדים,
קונפדרציה.״ של דגם בעלת

 מן נובע 242 להחלטה אש״ף יחס •
 הבעיה מגרעין ״מתעלמת שזו העובדה

 העם, הארץ, מבחינת הפלסטינית,
והנציגות.״ הזכויות

 בהחלטה אש״ף הכיר אילו •
 בהכרה ילווה שהדבר מבלי זו

 ״היה העצמית ההגדרה בזכות
 העניין להורדת מסכים אש״ף

 של מסדר-היום הפלסטיני
הבינלאומית.״ הוועידה

 העם של העצמית ההגדרה זכות •
 או פנימי עניין רק ״אינה הפלסטיני

 זכות אלא ואש״ף, ירדן בין דו־צדדי
וקדושה." טיבעית מוצקה,

 הפלסטיני העם ״מסירות •
 ההגדרה לזכות אש״ף, והנהגתו,
 ההכרה בעצם מסתיימת אינה העצמית

להפ בדיר נמשכת אלא זו, בזכות
 הכיבוש. מן שתשוחרר בארץ עלתה

 הישראלי, האוייב אלא ירדן, לא
 בעד המונע הוא ארצות־הברית, בחסות

 הזכות את מלהגשים הפלסטיני העם
 בצורת פלסטינית בחירה כל הזאת.

 הפלסטינית המדינה בין היחסים
 או וירדן השיחרור בעיקבות שתקום

 כאשר תתגשם אחרת ערבית ארץ כל
 בשטח, העצמית ההגדרה זכות תופעל

הכובשים.״ פינוי בעיקבות
 הוא אך ומסובך, ארוך מישפט (זהו
כולה.) התורה כל את מכיל
 צריכה העצמית ההגדרה ״זכות •

 הבסיסיים העקרונות אחד את להוות
הבינ הוועידה תכונס שעל־פיהם

 כפופה תהיה ־זו שזכות אסור לאומית.
 למקח־ או לביטול להתכחשות,

ומימכר.״
ה גמיזרח השלום ״עניין •

 כפוף להיות לו אסור תיכון
 לרמזים או חולפות להזדמנויות
 מכוססים שאינם מעורפלים,

וכדורים.״ מוצקים יסודות עד
 הקשה במאבקו ממשיך ״אש״ף •

 ובראש צורותיו, בכל והעקשני
 להגשים כדי המזויין, המאבק וראשונה

 הבלתי־ניתנות־לעירעור הזכויות את
 זכותו ובכללן הפלסטיני, העם של

העצ הלאומית מדינתו את להקים
 כבסיס ירושלים, בירתה אשר מאית,
 ב־ ובר־קיימא צודק לשלום איתן

איזורנו."

 תאומים •
סיאמיים

 קובעת המיסמכים שני שוואת ן•*
לעתיד. האפשרויות מיסגרת את \ 1

 חוסיין שהמלך אפשרות כל אין
 על־ידי אש״ף. בלי משא־ומתן ינהל

 החלטת את לשנות קיווה לחץ הפעלת
 הנהגתו. להחלפת להביא או אש״ף,
 נכשל — היה אכן אם — זה נסיון

לחלוטין.
(ב אופוזיציות באש״ף יש אומנם,

 בפעם נדבר כך ועל הכיוונים), שני
 האלה המגמות מן אחת אף אולם אחרת.

 יכול אינו והוא במלך, קשורה אינה
בהן. להיעזר

וב בנוסחות אש״ף של הדבקות

לאו או אישית קפריזה אינה הגדרות
יותר. עמוקה משמעות לה יש מית.

במשא־ומתן, התקדמות תהיה לא
 כלשהי אמריקאית הכרה תהיה לא אם
דיפ בשפה בעקיפין, גם ולוא —

להג הפלסטינים בזכות — לומטית
עצמית. דרה

 1 והסתייגותו המלך, של כעסו
 יניסו לא מערפאת, האישית
 אומנם, פוליטיות. תוצאות
 הנסיונות כל נכשלו כינתיים

 שני אך השניים. כין לתווך
 אוה- שאינם סיאמיים, תאומים

 ככל נשארים זה, את זה כים
שינוי רק כזה. זה קשורים זאת

כעמאן ערפאת
לטיעון טיעון לעובדה, עובדה

 כידי ירדן (כיכוש דרמאתי
 כעולם עמוק משכר או ישראל,
זאת. לשננת יכול הערבי)

בלתי־שווים. כוחות בין מאבק זהו
 כאילו בישראל, שנוצר הדימוי אך

 ״ פלסטיני כוח מול חזק מלך עומד
* אמיתי. מלהיות רחוק חלוש

 אחד כל אך — חזקים הצדדים שני
 קלפים יש לשניים אחרת. בצורה
שונים.

 הוא שבה מדינה, על חולש המלך
 כל לו יש מוחלט. שילטון שולט

ממ מעמד מכד: הנובעים היתרונות
 צבא בעולם, דיפלומטית נציגות שלתי,

מוד כלי־תיקשורת מבית, ומישטרה
רכים.

 * אינם האלה הכלים כל אך
 את למלך לרכוש כדי מספיקים
 ארבעה של ואהדתם אהבתם
וברא — הפלסטינים מיליוני

ה כשטחים הפלסטינים שם
* כבושים.

 תוך לאש״ף, נאמנים נשארים אלה
 לרבים יש אם גם מוחלטת, הזדהות
 (ושוב: ומדיניותו. הנהגתו על ביקורת

 ערפאת כי הסבורים יש הכיוונים. בשני
 לכפות שעליו הסבורים ויש מדי, גמיש

גמישות־יתר.) למען מרותו את
ה עצמה, בירדן הפלסטינים גם

 ממיזרח האוכלוסיה רוב את מהווים
 המלך לצד מתייצבים אינם לירדן,

 רוצים הם אש״ף. הנהגת נגד במאבק
 בין נקרעים הם בהתפייסות. ליבם בכל

 לאומיים בפלסטינים לאש״ף נאמנותם
 ירדניים. כאזרחים למלך נאמנותם ובין

 ובסיסית עמוקה הראשונה הנאמנות
יותר.
 מקום שום משאיר אינו זה כל

 עומדת שהיא כפי הירדנית״, ל״אופציה
 זהו בישראל. רבים של עיניהם לנגד
 עליה ליגלג עצמו המלך מת. סוס

בנאומו.
 והיו״ר המלך בין הבעיות

 לא ישראל אך מאוד. חמורות
מהן. נשכרת תצא
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