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מסו שהיו צבא־השיחרור־ד,פלסטיני גדודי אותם על עבר דומה תהליך הפלסטיניים.
ממנו. חלק למעשה ושהיוו הסורי, לצבא נפים

 צבא אירגוני־חפידאיון הפכו הסדירה, הלוחמה פתיחת עם •
כימעט־סדיר.

 איר- ואילו אותו, שבנה הגדול, המרכזי, לאירגון עצום יתרון ניתן כזה במצב
 התהליך אותו זה ומחשיבותם. מיוקרתם איבדו חזית־הסירוב של הקטנים גוני־הטרור

 את ההגנה הולידה כאשר ,1948 באביב בארץ היהודיים אירגוני־המחתרת על שעבר
ופופולריותן. חשיבותן את איבדו ולח״י אצ״ל ויחידות צד,״ל,

 ובעלי־־בריתו, אש״ה של עצמאית אך קטנה מדינה קיימת זה ברגע
 בסכנת נתונה היא פהות-או־יותר. סדיר צבא בעלת פתח, ראשי בהנהגת
 אך הערכי. העולם רחבי בכל מסוכנים אוייבים לה ויש המורה,

קיימת. היא

ישראל כלפי יוזמה
 למשל, עצמאית, מדיניות לנהל זו מדינה יכולה מידה באיזו 1 היא שאלה ך•

ישראלי כלפי 1 1
 ריאליסטיות גישות השתלטו אש״ף־פתח מנהיגי בקרב כי ברור ליודעי־דבר

לאשורו. המצב את רואים הם וכי מפוכחות,
 להקמת התוכנית בסים על לפיתרון־שלום, עתה מוכנה זו הנהגה

 עימה. והסדר בישראל הכרה תוך וברצועה, בגדה פלסטינית מדינה
המצב. מן אחר מוצא כד שאין יודעת היא

 יוזמה לנקוט אש״ף ראשי על מקשה הקיים המדיני-פסיכולוגי המצב אולם
זה. בכיוון פומבית

כלפי טוען אש״ף וסוריה. אש״ף בין חריפה פסיכולוגית מילחמה נטושה כרגע

לתפקיד כניסתו עם (שמאל) סארקיס הנשיא
? הסורים את יבלום מי

 פעולה למעשה ומשתפת הפלסטינית, מילחמת־השיחרור בגב סכין נועצת שהיא סוריה
 הפלסטינית, במהפכה בגד אש״ף כי הסורים טוענים זה כנגד הציוני. האוייב עם

הערבית. לבנון על להשתלט ומבקש ישראל נגד חזית־המילחמה את נטש
 יוכלו שהסורים ישראל, כלפי מדינית ביוזמה לצאת לאש״ף קשה כזה במצב

מעשיהם. את להצדיק כדי לנצלה
מע אפשרות שיש האמין אילו כזאת, יוזמה זאת בכל נוקט היה שאש״ף ייתכן

 במחווה תיענה אש״ף מצד דרמאתית מחווה וכי ישראל, עם הסדר לידי להגיע שית
 ממשלת־ של הקיצונית האנטי־פלסטינית הגישה נוכח אולם ישראל. מצד דרמאתית

לכך. סיכוי כעת אין ישראל,
 פארוק שר־החוץ של הודעתו כגון אש״ף, שד שונות יוזמות אודם

 מחנה■ עם אש״ף שמקיים המגעים על מצרי בשבועון אל־קאדומי
בזהי להתקדם, מתכוננת אש״ך הנהגת כי מוכיחות הישראלי, השלום

זה. בכיוון רבה, רות

ה כ ו ס
ודפנות — לנצח סוכה

ל״י 275 - גזלן סוכה
י 4 טל. 190 גבירול אבן ת״א, [ 4 4 0 6 8 סנז

הכל! ת1למר
עמזד של הפירסום מחיר

ג ! ש ג גו מ

ו הוא ל ל׳ 2880 ר

הנוצרים כלפי יוזמה
 הפא- ותנועת אש״ף בין גם חדשים יחסים הקלעים מאחרי נרקמים בד״בכד ך*
הנוצריות. לאנגות *2

 לאחרונה נתגלתה הנוצרי, הצבאי הכוח כמחצית מהווים שלוחמיה זו, תנועה
 הימין כי באיחור, תפס, ג׳מאייל פייר והמפוכח, הוותיק מנהיגה מתון. כגוף במפתיע
המוס הזאב מן להימלט כדי הסורי, האריה לידי לבנון את מוסר הנוצרי הקיצוני

אין,למי.  של סופה זה יהיה לבנון, על הסורים ישתלטו אם אשליות: לג׳מאייל '
בלבנון. הנוצרים של סופם וגם העצמאית, לבנון

 אין בלבנון שלמוסלמים בעוד הנוצרים. של היסודית לחולשתם גם מודע ג׳מאייל
 אישיות אופציות יש לנוצרים הרי המר, הסוף עד להילחם יצטרכו והם ללכת, לאן

 יש בקלות. אליהם להצטרף יכולים והם לים, מעבר קרובים יש מהם לרבים רבות.
 רב, זמן המילחמה תימשך אם בפזורה. גם להצליח כדי ואמצעים כישורים להם

 בידי ולהשאירה השותתת־לם, הארץ מן להגר בלבנון הנוצרים מן רבים עלולים
המוסלמים.

 בין פשרה לידי להגיע רציניים נסיונות עתה נעשים כך משום
 למילחמה קץ שישים כלשהו פתרון למצוא כדי וחפאלנגות, אש״ך

 קרוב סארקיס, אליאס החדש, שהנשיא ספק אין הסורים. את ושיבדום
בכך. מעוניינת מצריים שגם מאליו מוכן זו. לגישה בדיבו

 הפלסטינים של השני השחור״ ״ספטמבר — 1976 ספטמבר חודש בסוף אולם
בטוח. אינו דבר ששום אהד: דבר רק בלבנון בטוח — זה בעשור
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