
המגבית

 בחודש. בריטים רמישבחת וולו 300
 לקיום וווו 25 סטודנט, לקיום וווו 50

 שואב■(מימין) הישאם הבחבשר יתום.
האינתיפאדה קוובמת למען נספים מגייס

 מיליון 100 המכניסים שלו, החקלאות
 משקיע אני מאצרי: אמר בשנה. דולר
 המדינה רעיון — ברעיון הכרה מתוך

הפלסטינית.
 הוא הפלסטיני לסיוע הגדול התורם

 הסיוע, איתזן בז׳נווה, שמושבו אירגון
 דולר. מילית 30 של קרן־נאמנות שלו

 אנשי־עסקים 100מ־ יותר בו חברים
 מקצה האירגון עשירים. פלסטיניים

ל דולארים מיליון שמונה שנה בכל
זי מטעי ועידוד רפואיים פרוייקטים

 קבלו־ על־ידי 1984ב־ הוקם הוא תים.
 איש־ סבאח, האסיב מאתונה, הבנייה

 מאצרי(קרוב מוניב מלונדון, העסקים
שומאן, ועבד־אל־מגיד סאבין) של

הכלסטיניח

 של קרנות כמה מנהל שומאן של הבנק
 הקרן מנהל הוא מאצרי מוניב אש׳׳ף.

ב נכסים שלה הפלסטיוית, הלאומית
 פלסטיני דולר. מיליארד שישה שווי
 ידוע, איש־ביטוח אספור, זוזף דוד אחר,
 האמרי־ לישכת־המיסחר מזכיר גם הוא

 יזם פעיל בוושינגטון קאית־ערבית.
 ליד שנולד הואר, נ׳ אדמונד הנכסים

 של האירגון נשיא היה הוא ירושלים.
ערבים־אמריקאיים.

 לגר גורלו את משווה מאצרי מוניב
 קשה לעבוד נאלצים שהיו היהודים, רל

 51 בן הוא זהותם. על לשמור כדי יותר
 לצורך שכם את עזב בשעתו כיום.

 סגן־נשיא הפך הוא באמריקה. לימודים
 הקים התיכון, במיזרח פיליפס חברת
 עלו שמישרדיה בביירות, משלו חברה
 ב־ הישראלית הפלישה בימי באש
1982.

 עבד־אל־אחמד, שומאן, של אביו
ק את הקים מ  ב־ בירושלים הערבי ה
בנידיורק שהרוויח בכספים ,1930

 בניר לביתי הגיע זמן־מה סגי ^
 המעטפה על שנשא דבר־דואר יורק /
 בטדי נזכרתי ׳חשלים. קרן מוכר: שם

 העיטור גם ולי. לו מה ותמהתי קולק,
אותי. הפליא לא המעטפה על הערבי

 ודיברי־ חוזרים כמה היו בתוכה
 בוושינגטון, הרשומה הקרן, על הסבר

 תרומות(פטורות־ממס) איסוף ומטרתה
 ופיתוח הפלסטיני החינוך קידום למען

ש הקרן, בראש הפלסטיניות. הקהילות
 הי־ הפרופסור עומד ,1977ב־ נוסדה
 כמה אספה כבר והיא שראבי, שאם

למטרותיה. דולארים מיליוני

 הפועלים הגופים אחד רק היא זו קח
 של כספים לגייס במטרה לארץ, מחוץ

ב אחיהם למען הפלסטינית הגולה
פלסטין.

מ חיים פלסטינים מיליון כשלושה
 בגדה, מיליון שני לעומת לארצם, חוץ

ובישראל. בעזה
 אלף 300 רק חיים בארצות־הברית

ר כבר הקימו הם אולם פלסטינים,  אי
והשפעה. עוצמה רבי גונים

ה עטחל חברת נשיא אל־חורי, זהי
סעו בחברת-ענק הקשורה אמריקאית,

באחרונה הצהיר אוליאנט, בשם דית

 אנשי־ תרומת כי ביזנס־זיק לשבועון
 לארצם בגולה הפלסטינים העסקים
האינתיפאדה. מאשר פחות לא חשובה

 תר לדבריו, הפלסטינית, הפזורה
 המחנה. להקמת עד ותתרום רמת

 איבראהים גם אומר דומים דברים
 בשיקגו הרשום אירגון נשיא גנאיים,

 שבו רמאללה, של הפדרציה בשם
פלסטינים. אלף 25 חברים

 ב־ הפלסטינים של הקטן המיספר
 מיליון שישה לעומת ארצות־הברית,

הפל הגולה לאירגון הביאם היהודים,
 לחצים לשם המיפרץ בארצות סטינית

האמריקאי. המימסד על
 חינוך קידום היא המטרות אחת

 העושה יפו יליד אגאד, עומר ותרבות.
 מיליון שיבעה תרם בסעודיה, עסקים

 איש־הע־ בירזית. לאוניברסיטת דולר
 בית- מימן מאצרי סאבין הסעודי סקים

מעיסקי־ נולד, שבו בשכם, חולים

ה עמאן, של הערבי הבנק יושב־ראש
בעולם. הגדול הערבי בנק

 שישראל כך על מתלוננים כולם
לפרו כספים העברת מאפשרת אינה

 למשל, כך, בשטחי־הכיבוש. ייקטים
 הפלססיני־אמריקאי איש־העסקים רצה

 נשיא עובידה, י׳ ג׳סה ביותר, הידוע
לה אספן, בשם ענקית חברת־מחשבים

 ל־ חלקים לייצור בגדה מיפעל קים
 אים־ לא ישראל באמריקה. מיפעליו

הדבר. את שרה
 אינה ישראל כי מתלונן שומאן
 לממן שלו לאירגון־הסיוע מאפשרת

 מסייע זה כי בנימוק בארץ, פעולות
לאש״ף.

הפלס אנשי־העסקים כל כמעט
 ערפאת וביאסר באש״ף מכירים טיניים
הפלסטיני. העם של היחיד כבנציג

פלסטיני יתום עבור דולר 25
 שראבי, הישאם הפרופסור של מיכתבו זהו
 בוושינגטון: ״קרן־ירושלים״ מטעם

יקרים, ידידים
ת עובר הפלסטיני העם על  הישראלי הכיבוש תח

נורא. מיבחן
לאזר גרמו אכזרי ודיכוי אי״שקט של שבועות

 ואף שלא-יתוארו, וסבל מצוקה פלסטיניים חים
רעב.

 מדיניים, בנושאים לדון כדי היום לך כותב אינני
הומניטרי. בסיס על עזרה לבקש כדי אלא
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להר יכולים איננו להם, שאיכפת כאמריקאים
 אחרים בני-אדם כאשר מנגד, לעמוד לעצמנו שות

 לכל אלה לאנשים לספק יכולים אנחנו סובלים.
 כדי להם הדרושים הבסיסיים הצרכים את הפחות

ובגדים. תרופות מזון, להישרד:
 קרן־צד- קהילתי, ולפיתוח לחינוך ירושלים קרן

 בוושינגטון, שמרכזה ועצמאית משוחררת־ממס קה
לפלס לעזור כדי ידה שלאל כל לעשות החליטה

נצרכים. טינים
דו מיליוני כמה ירושלים קרן תרמה 1977 מאז

 נצרכים בסטודנטים לתמוך כדי לפלסטינים, לרים
ורווחה. תרבות בריאות, של פרוייקטים לממן וכדי

למיס- לעזור עכשיו הוא שלפנינו המיידי האתגר

לסטו פלסטיניות, מישפחות של ביותר הגדול פר
ולמוסדות. דנטים

 באתגר לעמוד לנו שתעזור עליך סומכים אנחנו
זה.

לס כדי בהם די לא לרשותנו העומדים הכספים
 מה־ קטן חלק של אף הבסיסיים הצרכים את פק

הא רוב לעזרה. נואש באופן הזקוקות מישפחות
 מאז עבודה בלי נותרו הכבושים בשטחים נשים

ההתקוממות. ראשית
וצר מזון לספק תעזור דולר 300 בסך תרומתך

 חודש במשך פליטים של למישפחה בסיסיים כים
 לכסות תעזור לחודש דולר 50 בסך תרומתך שלם.

 פלסטיני. תלמיד־אוניברסיטה של ההוצאות את
פלס יתום תקיים לחודש דולר 25 בסך ותרומתו

טיני.
 או 5000 לתת לעצמך להרשות יכול אתה אם
 ככל תן תהסס. ואל תחכה אל אנא דולר, 3000

 לעזור נוכל כך לתרום, מרבה שאתה ככל יכולתך.
וכבודם. חרותם על הנאבקים אלה, לפלסטינים
 של אספקת״חירום לרכישת תשמש תרומתך

פרוייק לממן תשמש גם היא בגדים. תרופות, מזון,
ש שרותי־קהילה ותספק חיוניים, בריאותיים טים

 לתמיכה תשמש תרומתך כן, על יתר קיימים. אינם
סטודנ למאות מילגות ובכללן בתוכניות־חינוך,

טים.
 - תרומתך את מייעד שאתה למה חשוב לא

 על תבוזבז לא אחת אגורה אף כי בטוח היה״נא
בלתי״נחוצה. עזרה

 דחוף באופן דרושה המשוחררת־ממס תרומתך
ם. היו

 אני סובל, פלסטיני וילד אשה גבר, כל בשם
וטוב-ליבך. נדיבותך על מראש לך להודות רוצה

יו״ר. שראבי, הישאם רב, בכבוד

 הבנק את העביר 1948ב־ שרכש. בחנות
 עבד־אל־ של הניהול ותחת לעמאן,
 הבנק פתח בברוקלין, שלמד מאגיד,
בעולם. שונות בערים סניפים

 מחיפה 1948ב־ ברח סבאח הקבלן
 חב־ כבנאי. לעבוד והמשיך לביירות,

 בכטל חברת עם עבדה שלו רת־הבנייה
במיזרח־ רבים בפרוייקטים האמריקאית

בוושינג ומישרד דירה לו יש התיכון.
 עם קרובות לעיתים נפגש והוא טון,

 בעבר שהיה שולץ, ג׳ורג׳ שר־החוץ
בכטל, נשיא

 הפלסטינית לעצמאות במערכה
 כיתר מתון, קו אנשי־העסקים מייצגים

 ימשיכו הם בעולם. אנשי־העסקים
 שסייעו כפי מדינה, להקמת עד לסייע

מדינת- להקמת היהודיים עמיתיהם
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