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 בשלם. והפלסטינים
!״מאחוריו מלנו

 יקעה1ב -לפלסטינים
 הסווים בויוה. אין

 או להם: אומרים
 נאם־ תומכים שאתם

ת ראיינהמתים שאתם או מוסא ■ש■ שרי 0

 אשם לא הסוד -העם
 זה שקווה. נמה

 הבווטאל• השילטון
 של הטוטאליטאף

לנו״ חגורם אסו,

- 11713 ■ ומאחור
ת!9עד ■אסר * א

 מעמיד בטריפולי אלה בימים שקורה מה
 וברצועת־ בגדה״המערבית הפלסטינים את
 השטחים, תושבי מאוד. עדיו במצב עזה

 ערפאת, ביאסר ככולם, רובם התומכים,
 הכמעט בתבוסתו מרחוק לצפות נאלצים
 לרגע מרגע חיים כשהם מנהיגם, של ודאית

יום. שילד ממה וחוששים
 ל>ן איש אותם. אופפת עדיין התדהמה

 המלא, בשמו או, אבו״מוסא כי בדעתו העלה
 ערפאת. ביאסר ימרוד מראע׳ה, מוטא סעיד

 שבמיזרח- סילואן הכפר יליד מוטא, אבו
 על-ידי המרד בתחילת נתמך ירושלים,

חיילים. 500 של זעום מיספר

 הם מה ו הפלסטיני הרחוב חושב ♦מה
 אצל הקטן, האיש אצל הרווחים הלכי-הרוח
 בשט־ דעת״הקהל קובעי ואצל המנהיגים

 יודע קראעין איבראהים העיתונאי 1חים
 השבועון עירן איבראהים, התשובה. את

ה שפירושו ״אל־עודה", המיזרח־ירושלמי
 בסוכנות טאוויל רמונדה של ושותפה שיבה,

 הלכי־ את היטב מכיר הפלסטינית, הידיעות
ברחוב. הרוח

 לספרות החוג בוגר ,36 בן איבראהים,
 דובר העברית, האוניברסיטה של אנגלית
 שבמיזרח השבועון במישרד רהוטה. עברית

בחליפת לבוש פצי את מקבל הוא ירושלים,

 יפה־תואר, גבר מהודרת. חלקים שלושה
 מערכת תוגה. של ארשת הכחולות שבעיניו

 שעות אלה בימים עובדת ״אל־עודה"
 מוסף הוציאה העיתון מערכת נוספות.

 תמיכתם בלבד: אחד בדבר העוסק מיוחד
 ביאסר השטחים ערביי של הבלתי־מסוייגת

ערפאת.
 המערכת חברי ירדו המוסף הוצאת לצורך

 בני-נוער, אנשים, עם שוחחו הרחוב, אל
 פוליטיקאים הוגי־דיעות, ראיינו תלמידים,
 ופירסמו המצב את ניתחו ומנהיגים,

 ייצא ערפאת יאסר כי הקובעת תחזית-מצב,
הקיים. מהמצב מחוזק

 ותוש שנים 12 מזה עיתונאי קראעין,
 מסר אבו״מוסא, של כפרו סילואן, הכפר

 א יהיה מה לשאלה להתייחס בתחילה
 ע ושוב שוב לחזור צריכה אני יפול. ערפאת
 היפותטיו לכנותה מתעקש שהוא השאלה

 יפי אם -והיה ומשיב: נענה שהוא עד
 יונו אש״ף אותו, שיחליף מי אין ערפאת,

כקבוצה."
 שהו כפי לאב^עמאר, ההערצה ספק. אין

 לאסז והשינאה סייג ללא מובעת מכונה,
 שמקו! כפי שלא אך עזה. היא סוריה, נשיא

 הפלסטיני אין הישראלי, ברחוב לחשוב
א רק שונאים הם סוריה, את שונאים
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