
 הוא העתיד כדור: כשהלקח ורח״י, אצ״ל דוגמות גם מוזכרות חדשה״.
וצכא. מדינה להקים יכול הוא שרק הממוסד, המרכזי, הגוף עם

בעבר, הסתפקה, לא זו עיראק. ממשלת של יחסה הוא החדש למצב הסממנים אחד
 הצליחה שלא הערבית״, ד,שיחדור ״חזית (אותה משלה נפרד אירגון־פידאיון בהקמת
 אחד בבגדאד, אש״ף נציג את שיחדה היא פת״,ח. נגד תככים ניהלה גם אלא ביותר)

 כשהנציג מביך. מצב נוצר בעיראק. אש״ף של הסניף כל את למעשה וקנתה המדאני,
 סוכן אלא היה ולא ההנהגה למרות סר שלא למרות ופת״ח, אש״ף בשם דיבר בבגדאד

עיראקי. !
 מנאמני חדש, נציג לקבל נאותה עיראק זה. מצב תוקן כאחרונה

סולק. הסוכן ואילו — ככגדאד התנועה את אתה המייצג פת״ח,

ו יש ה לנ ב ו ש ת
ע * צ * מיוחד מב

ל' 30,000 עי
ה ח 1 ה

תמאקיאוולי של המיזבח רו די די גינ
ביותר. כחשובה בעתיד ■שתתגלה נוספת, השלכה החדש למצם ים ן•

 גם אלא הבינערביים, האילוצים ומן הפנימיים האילוצים מן רק השתחרר לא אש״ף
הגלובאליים. האילוצים מן

 של הבינלאומי האפוטרופוס כרית־המועצות היוגה שנים כמשך
להשתנות. עתה עשוי זה מצב אש״ף.

ברית־ הוסיפה ששת־הימים מילחמת אחרי בנקל. באה לא הסובייטית האפוטרופסות *
 בהחזרת לדגול בירדן) הקומוניסטית והמיפלגה בישראל, רק״ח עימד, (ויחד המועצות

פת״ח. אל ובחשדנות אש״ף אל בביטול התייחסה היא הד,אשמי. לשילטון המערבית הגדה

ג׳בריל אחמד
במעצר

 אש״ף כי הבינה מוסקבה הסובייטית. העמדה השתנתה רבה ובאיטיות בהדרגה רק
 מהיד מיפנה היה לא זה גם אולם אליו. הימוריה את מעבירה והחלה המנצח, הסום הוא

זוטרים. פקידים על־ידי מעליבה, בצודה במוסקבה עראפאת נתקבל פעם לא ״שלם. או
מלא. חיבוק אש״ף את לחבק ברית־המועצות התלבטה 70,־ד שנות בראשית רק

היתד, ההיגיון, על־פי קשה. ברירה בפני מוסקבה את העמידה לבנון מילחמת
 את כליל לאבד חששה מוסקבה אולם הלבנוני. והשמאל אש״ף במאבק לתמוך צריכה
 במהירות זזה החלה כשסוריה גם במרחב. לה שנותר האחרון החשוב הבסיס סוריה,
המערב. לעבר הדחיפה את לו לתת הסובייטים רצו לא ארצות־הברית, לעבר

 יחסיהם את הסוכייטיס הקריבו הזה המאקיאוודי החשבון מיזבח על
 ושום — כיותר הקשה בשעתם הפלסטינים את נטשו הם אש״ה. עם .

סמהרה. זאת ישבח לא פלסטיני
 והפגזים החלפים סובייטית. מתוצרת היו הפלסטיניים החיילים את שדרסו הטנקים

הקרבות. במהלך לדמשק ממוסקבה לבוא הוסיפו הסובייטים  נמל על שהוטל המצור את כגלוי לפרוץ יכלה סובייטית אונייה כל
 סובייטית אונייה שום אך — הבחינות מכל כלתי־חוקי שהיה צידון,

הופיעה. לא
 הן במוסקבה. שפורסמו ביותר, ומתונות מסוייגות מילוליות, הצהרות כמה היו

 בפלסטינים. סתמית תמיכה והביעו ישראל, את בעיקר ייסרו זרה״, ל״התערבות התנגדו
שהוא. מעשה בשום מלוות היו לא הן אך

 מארבעה שהסתערו הכוחות את שתיאמר, היא ארצות־הבדית כי מאמינים הפלסטינים
 גם יודעים הם אולם והישראלים. הסורים הנוצרים, — בלבנון הפלסטינים על הכיוונים

 לסמוך להם שאל תהיה שמסקנתם ספק אין צרה. בשעת לעזרתם חשו לא הסובייטים כי
 האינטרס על־פי הגלובלית בזירה מעשיהם את לכלכל ושעליהם מעצימת־על, שום על

הבילעדי. הפלסטיני
 מדינה — הפלסטיני היעד את להשיג שאי־אפשר אומר זה אינטרס

לכד. יתנגדו האמריקאים אם — וברצועה בגדה ^פלסטינית
 הדין הוא שמאלית. תנועה אינו פת״ח בעולם, לא־פעם ״שנצטייר לדימוי בניגוד

 לא שבה בתקופה נוחיות, של ברית היתד, הסובייטים עם הברית כולו. אש״ף ן[גבי
אידיאולוגיים. ממניעים נובעת היא אין אך לברירה.

 מבחינה פלוראליסטית בלתי־אידיאולוגית קלאסית, לאומית תנועה הוא
ץ א  ״בורגנית־ לאומית תנועה זוהי מאדכסיסטיות, הגדרות לפי סוציאלי. מצע לו ^

 אירופיים, במושגים הם, ואש״ף פת״ח מנהיגי של רובם שרוב ספק אין מתקדמת״.
 הם ואין א״ש״ף, בצמרת השפעה שום ׳אין לקומוניסטים ימין־מתון. או מרכז אנשי

חוואתמה, של זה היחידי, הפרו־סובייטי הגוף האירגון. של הביצועיים במוסדות מיוצגים
בשטח. מבוטל כוח הוא

 לעבר מכרעת תזוזה לבצע לאש״ה עתה מפריע אינו דבר שום
כדאי. לו ייראה הדבר אם — ארצות־הכרית

)18 בעמוד (המשך
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אלביט
בע״מ מחשבים

 ובחוף שמן בחוף למפעלינו
מקומות מיספר התפנו הכרמל

אלקטרוניקה למוניבות
 בתנאי מקצוע לרכוש שלד ההזדמנות זוהי

ומתקדמת צעירה בחברה נוחים, עבודה
ת מיספר ״¥- מו קו  מצומצם מ

שמרות לעבוד לרוצות  במי
אי ם. שפר בתנ חדי מיו

ם ־¥״ אי ם תנ חד טובי  במיו
ת. למרכיבות מנו מיו

ת ־¥״ עו ת. הס מאורגנו
 למחלקת ישירות לפנות המעוניינות על

 חוף בעי מחשבים אלביט — אדם כוח
)45 מספר אוטובוס (מחיפה הכרמל

 מפורטים חיים קורות בצרוף קפנות
 אדם. כוח מחלקת חיפה, 5390 ד. ת

מובטחת. סודיות

 חבות של מהפכניים חידושים
פולרואיד

 של מיידי פיתוח המאפשרת פולוראיד חברת של חדשה ושיטה פילים
 הצילום ביריד לראשונה הוצגו ס״מ 24 עד 18 בגודל צבעונית תמונה

בגרמניה. האחרון בספטמבר שנערך קלן — בפוטוקינה לאומי הבין

 לאחר מייד בצבע, מוגמרת עבודה להגיש לצלמים מאפשר הפיתוח תהליך
 את וריתק הצילום בעולם מהפכני שלב מהווה החידוש הצילום. ביצוע
 חידושים לצוד במטרה ביריד, שנתיים מדי המתכנסים המקצוע אנשי מיטב

ולהתעדכן.

 גדולים צילום מכוני בעלי מקצועיים צלמים בנושא, התעניינו במיוחד
 את לאמץ רצונם את הביעו אשר צבעוניים מגזינים של לאור ומוציאים

 לרפורטז׳ות הנלוות צבעוניות תמונות של מהירה להדפסה השיטה
אקטואליות.

 הודיע בישראל פולרואיד את המייצגת החברה מהנהלת דגון, ליאון מר
הקרוב. מאי בחודש כבר לישראל יגיעו והפילים השיטה כי
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