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 המרחב, את כובשים ראליס
 ציונית־ ״מזימה על ורטנו

אש״סית״.

ה לגורם באורח־פלא, הפכה,1 1 ביותר המפחידה בעייה ן*
לקידמה. עיקרי

 בז׳נווה, הארוך במשא־ומתן
וב הבין־לאומית הוועידה בתוך
הפ בעיית הטילה בשוליה, עיקר

היש בקרב גם ארוך. צל ליטים
 לא הובע היותר־מתונים ראלים

 טמונה זו בבעייה כי החשש, אחת
ביותר. הגדולה הסכנה

 לכל בי הוסכם לבטוח
הבחי תוצע פלסטיני פליט

 השיבה ובין פיצויים בין רה
 וכי הפלסטינית, למדינה

 יורשו פליטים אלח 100
 תוך ישראל, לשטח לחזור
 סימלית כמחווה שנים, עשר

 השיבה״, להמחשת״זכות
 הפלסטינית שהמישלחת

עק עליה לוותר סירבה
רונית.
 להכרעת בדריכות ציפו הכל

 חודשים כמה במשך הפליטים.
 כל כאשר הבירור, תהליך נמשך

 את בדקה פליטים של מישפחה
 היו הציפיות והתחבסה. זכויותיה
שסב היו—ולכאן לכאן קיצוניות

 לחזור ירצו מיליון רבע רק כי רו
 מיליון על שדיברו והיו לארץ,

וחצי.
 הקצוות. בין היה הסופי המיספר

 את הביעו פלסטינים אלף 900
 הפלסטינית. למדינה לעלות רצונם
 נשארו הם פיצויים. העדיפו השאר
 או אחרות, ערביות ובארצות בירדן
ולארצות־הברית. לאירופה היגרו

גור רבה במידה הכריעו
 נישואין, כגון אישיים מים

 וקש־ עסקים מקומי, מעמד
ב היו החוזרים רי-עבודה.

 מחנות־הפלי־ תושבי עיקר
ובסוריה. בלבנון טים

הוקמה החוזרים, את לשקם כדי

נואם הנשיא
ר ציתית־אש־פית ,מזימה

 האו״ם, בחסות בין־לאומית קרן
 מארצות־הברית, מיליונים שגבתה

 הוקמו אחרות. וממדינות מסעודיה
 והרצועה. הגדה רחבי בכל שיכונים

 מקו־ סיפקו מודרניים מיפעלים
הת זה אדיר במיבצע מות־עבודה.

 העצומה ההשקעה פירות גם גלו
בש בחינוך הפלסטינים שהשקיעו

 בוגרי־ רבבות והגלות. הכיבוש נות
בה חזרו פלסטיניים אוניברסיטות

 במיפעל להשתתף כדי מוניהם
הגדול.

■ ■ ■
 לישראל החוזרים יקום {*ץ
* זו. קרן על־ידי הוא אף מומן /

יש נאלצה זאת לעומת
ב לבדה(כלומר, לממן ראל

הפי את האמריקאים) עזרת
הישרא למתנחלים צויים

לים.
היש בין הבחירה הוצעה לאלה

 אזרחות וקבלת במקומותיהם ארות
פי וקבלת פינוי או פלסטינית,

 מהם אחוזים 97 נדיבים. צויים
למחציתם וקרוב פיצויים, העדיפו

בארצות־הברית. השתקעו
ב לעשות מה לנו ״אין
 שיטחי־ שמחזירה מדינה

 והקימו הכריזו, מולדת.״
 וב־ בלוס־אנג׳לס ביתם את

ניו־יורק.
 איש כמעט זז לא זאת, לעומת

 רבים הערביים. אזרחי־ישראל מבין
 פלסטינית, אזרחות ביקשו מהם

במקו נשארו אך שנייה, באזרחות
מותיהם.

 אמריקה,״ יהודי כמו ״אנחנו
 הערביות המועצות ועד ראש אמר

בישראל.

 התנהל לא כמצופה לא **ץ
 ה־ ראשי בין האמיתי המאבק

 ובין ותיקי־אש״ף, החדש, מישטר
 ה־ בין לא וגם למיניהם, הפורשים
השונים. אירגונים

 בין היה האמיתי המאבק
הצעירים. לבין הוותיקים

האינתי של הארוכות בשנים
הת קשה, כה לסבל שגרמו פאדה,
צעירה. מנהיגות בהדרגה גבשה

וגיר שעצרו הישראלים, לכך עזרו
התחל תפקיד שבכל כך רבים, שו
 עד זד״ אחר בזה רבים, אנשים פו

 — ביותר המוכשר אליו שהגיע
נתפס. שלא זה

הרב השוויצרים, נעלמו תחילה
 אחר־כך הגדול. הפה בעלי רבנים,
 וחסרי־הזהירות. הרשלנים נעלמו
 בעמדות־ההנהגה, נשארו בסוף

 הראשית ובהנהגה ובערים, בכפרים
 אחראים, אנשים האינתיפאדה, של

ולמודי־מאבק. מוכשרים
חב האינתיפאדה, ראשי

 — השונים האירגונים רי
וש ימין וחילוניים, דתיים

העצ בהשגת ראו — מאל
 הישגם את בעיקר מאות
שלהם.

 כדור־הלוח־ עצמם את ראו הם
 בגולה, התנועה ראשי בעוד מים,

 נראו המסורתיים, מנהיגי־אש״ף
העבר. כנציגי להם

 מאבקים התנהלו זה רקע על
ב הקלעים, מאחורי רובם קשים,

עצמם. האירגונים תוך

 יש כי כללית הסכמה שררה
 הדמוקרטית המיסגרת על לשמור

המוע — הפלסטיני הפרלמנט של
 .אחדות ועל — הלאומית צה

השורה״.
 למים־ היו הלוחמים האירגונים

 של השמאל מיפלגות לצד לגות.
והקומו חוותמה נאיף חבש, ג׳ורג׳

 מוסלמיות מיפלגות קמו ניסטים
 אירגוני ושאר חמא״ם שורות מתוך

הקנאים.
 פת״ח, מיפלגת־המרכז,

 אחוזים 60מ־ יותר צברה
החופ בבחירות מהקולות

(המוס הראשונות. שיות
 אחוזים, 20בכ־ זכו למים

אחוזים). 20בכ־ השמאל

 ניהלו המיפלגות כל תוך ף*
 מאבק ראשי־האינתיפאדה ^

 ומאבק עמדות־המפתח, על עקשני
 בהצלחה. שנים כמה תוך הוכתר זה

 עברו נשיא, נשאר ערפאת בעוד
 הבא, הדור ליד השרים מישרות

האינתיפאדה״. ״דור
זעזו ללא עבר זה תהליך

 במדינות כמו מיוחדים, עים
 ערכו הוותיקים מערביות.

ערבי-נוסטלגיה.
 על זרים פרשנים תמהו כאשר
 הדפוסים התגבשו שבה המהירות

 הפלסטינית, במדינה הדמוקרטיים
 מישטרים שולטים שבו במרחב

 נתן המדינות, ברוב דיקטטורים
 תשובה פלסטיני פרופסור לכך

 העצמאות על קשה ״לחמנו פשוטה:
 אחר. עם מכל יותר סבלנו שלנו.

החו ניצחה האינתיפאדה במהלך
 שלנו. ההמונים של העממית כמה

 מה את להפסיד מוכן היה לא עמנו
מרי בגלל בבד כה במחיר שהושג

 זה לאומי מצב־רוח פנימיות. בות
הפו לכל ברורה מיסגרת יצר לא

ליטיקאים.״
היש לבן-שיחו ובקריצה

למ גם ״ואולי הוסיף!: ראלי
שלכם.״ מהניסיון משהו דנו

דקות 5 גתוד צעיר להיראות
 שיער צבע הינו .11181 מס? א?!\

שני ת שכבש חד  הגבר א
אי ק מרי א  הודות ה

ת 2 ל־ תרונו ם: י טי ל בו
הטבעי המראה .1

 פועל נ1$ז ?08 אחרים, צבע לחומרי בניגוד
 הגוון את משנה ואינו האפור השיער על בעיקר

טבעי. הינו שמתקבל המראה השיער. של המקורי

השימוש נוחות .2
 בתוך פשוטה, בחפיפה מאמץ, במינימום

 זכר. ללא מהשיער האפור נעלם דקות 5
 רך. משיי מגע לו ומעניק לשיער נפח מוסיף הטיפול

 וחום בינוני חום כהה, חום - גוונים 3 בין לבחור ניתן
בהיר.

טוב להיראות יודעים כבר האמריקאים
 אינו שהטיפוח מזמן כבר גילה האמריקאי הגבר
 היטב מודע האמריקאי הגבר בלבד. לנשים שייך

 לתדמיתו התורם והמטופח הצעיר המראה ליתרונות
 ולראיה, ובבילויים. בבית בעסקים, העצמי ולבטחונו

 קוסמטיקה במוצרי משתמשים אמריקאים מיליוני
__________________שיער. ובצבעי

לנסות מוכנים מהישראלים 500/0
 אחרי בהרבה מפגר אינו הישראלי שהגבר מסתבר

האמריקאי.
 האפור השיער מבעלי 5ס0/0ש־ נמצא טלפוני* בסקר
 שיערם. על נ1י5ז £08\1£א את לנסות נכונות הביעו

 לצעירים, ויותר יותר השייך בעולם מפתיע, לא זה
 הטבע עושה שלא ומה ברירה, שאין הישראלי גם חש

הצבע. יעשה
׳89 במאי נרגדמן מכון ע״י שנערך טלפוני סקר •

 מובחרות ובחנויות לצרכן במשביו המרקחת, בבתי להשיג
וקוסמטיקה. להיגיינה

הרצליה. 2096 ת.ד. בע״מ, מדיליין ושיווק: יביא

3 0 8 1 8 0 8

א&גג
דקות. 5 בתוך וצובע חופף

14
2715 הזה העולם

17 
ר

נ


