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 רגילים היו כאשר ישראל, נת ^

 הלאומיים״ ״המוסדות על לדבר
 למילחמת־ עד שבדרך״. ו״המדינה

 האלה המוסדות רוב היו הלבנון
 להם הוכנה אך בביירות, ממוקמים

בדמשק, חילופית מועצת מראש
שתבוא. צרה לכל

 בלבנון המילחמה סיום אחרי
נע מביירות, אש״ף כוחות ופינוי

 המוסדות את לפזר נסיון שה
הח ערפאת יאסר ארצות. בכמה

 מישרדיו את להעביר שלא ליט
 זאת היתה לתוניס. או לדמשק
 שבאה מובהקת, פוליטית הכרעה
 המוחלטת עצמאותו על להכריז

 הקו בעלת סוריה, כלפי אש״ף של
 השבוע אושר זה מהלך הנוקשה.

ה המועצה במושב מכריע ברוב
 במיק־ ולא — שהתקיימה לאומית

באלג׳יר. — רה
 נכחדה אלג׳יריה כירת
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יו״ר
 הפועל הוועד
ערפאת) (יאשר

חברי□ 301

 המייעצת המועצה
ביניים) (מוסד

חברים 60

 (הממסלה) הפועל הוועד
חברים 15

 עממיים ארגונים
 ואגודות

מיקצועיות

 הסופרים איחוד
 והעיתונאים
הפלסטיניים

 הפועלים איחוד
הפלסטיניים

 הנשים איחוד
הפלסטיניות

איחוד
הסטודנטים
הפלסטיניים

 המורים איחוד
הפלסטיניים

 המהנדסים איחוד
הפלסטיניים

 המישפטנים איחוד
הפלסטיניים

 הרופאים איחוד
הפלסטיניים

 האמנים איחוד
הפלסטיניים

 האיכרים איחוד _
הפלסטיניים

ם ומה הלאומיים המוסדות מיהם שולטת, ב הונ

א כדי הזה,  אותו לכנס של
 המושכ התכנס שם כדמשק,
.1ע81 כאסריל האחרון

 השונים המוסדות ממוקמים עתה
קיי עדיין רבים שונים. במקומות

 על מקשה והדבר בדמשק, מים
העצמאי. תיפקודם

היהודים
החדשים

 אש״ף של המוסדות יזור ^
״ הפלסטי המציאות את תואם ״

ב עתה חי הפלסטיני העם נית.
 את המכילה המפה, רחבה. פזורה

 של ביותר המעודכנות ההערכות
השו בארצות הפלסטינים מיספרי

 הפיזור את היטב מראה נות,
 — עיקריים ריכוזים 17ב־ הזה

 של רבות עשרות על לדבר שלא
 שבהן ובמיזרח, במערב ארצות
 קטנים פלסטיניים קיבוצים קיימים

 הפלסטינים היהודים, כמו יותר.
בפזורה. חיים

 הפלסטינית הפזורה מציאות
ההת מן הרבה על אור שופכת

 צירי הלאומית. במועצה רחשויות
 והם הארצות, מכל באים המועצה

 של רחשי־הלב את עימם הביאו
 בארץ איש־איש פלסטינים, המוני

מגוריו.
 יכו• הפלסטינית המנהינות

 כאמצעות רק לפעול לה
אפ כל לה אין כי קונסנזוס,

כ דעתה את לכפות שרות
 כלי־תיק־ סינהליים, אמצעים

 מיש־ צכא, עצמאיים, שורת
וכית־סוהר• טרה

 אל-סאדאת אנוור החליט כאשר
מונו לרשותו עמד שהחליט, מה
 של בכלי-התיקשורת מוחלט פול

 על לסמוך היה יכול הוא ארצו.
 שילסונו, את להבטיח כדי צבאו

 שרותי-הביטחון המישטרה, ועל
 חבלה למנוע כדי ובתי-הסוהר

בשילטונו.

* - ב נ ד_
השיבנוע ^

 עומד אינו לזה דומה דכר ום
 אין ועמיתיו. ערפאת לרשות ע■
 והם השיכנוע, דרך אלא דרך להם

 המוני אל לפנות פעם לא נאלצים
 שולטים שבהם בארצות בני־עמם
 העוינים דיקטטוריים, מישטרים

אש״ף. שיל דרכו את
 טומן ״!ז אש של המיכנה

 ומיגר• מעלות הרכה כחוכו
 למדי, מסורכד גוף זהו עות.
 אד רכות. חולשות כו דיש
ה המציאות פרי הם אלה

 מצכו ולאור — פלסטינית
 של תיפקודו זה, עם שי
 הלאד המועצה ושל ״ף אש

מר לאומי הישג הם מית
למדי. שים
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