
 אעדר? שד החדש הוועד־הפועד חברי הם מי
בחירתם? תוצאות תהיינה מה מייצגים? הם מה

 של לחייו קץ ששמו במרים ן*
 מעטים ימים קוואסמה, פאהד 1 ו

 של בוועד־הפועל כחבר שנבחר אחרי
במיקרה. בו בחרו לא אש״ף,

 אנד ישראל השבועון שמגלה כפי י
 בעריכת בפאריס המופיע פלסטיין,

 אחד קוואסמה היה גילן, מקסים
המהפכני, למעשה העיקריים הדוחפים

ערפאת ידר
מוחץ רוב

קתמי שר־החוץ
עמדה שינוי

וסרטאווי) שקור עימאד אבו־מאזן(בין האירגון איש
חשוב יותר ידוע, פחות

 כינוס מכליהם: הסורים את שהוציא
בעמאן. הפלסטינית הלאומית המועצה

 התקבלה המועצה לכינוס ההחלטה
באו בתוניס. מיני־מועצה של בישיבה

 אש׳ף מחברי כמה הזהירו ישיבה תה
 בטענה בעמאן, המועצה כינוס מפני

 סופית וירחיק לפילוג יגרום שהדבר
 הכפופים הקטנים־יותר, האירגונים את

לברית־המועצות. ו/או לסוריה
 נלהב ובנאום קוואסמה, קם אז

 היחידי הפלסטיני שאני ״יתכן הכריז:
 70 של בקולותיהם חוקי באורח שזכה
 ראש־ למישרת בי שבחרו איש, אלף

 ראשי־ מחפשים אתם אם העירייה.
 אירגון־קוואס־ ראש אני אז אירגונים,

מה!'
 מן אחד אף היטב. הובנה כוונתו
 ליאסר המתנגדים הקטנים האירגונים

 חברים. אלף 70 כולל אינו ערפאת
בבחי נבחר אכן שקוואסמה העובדה

 שילטון־הכיבוש תחת אמיתיות, רות
 הוא מישקל־יתר. לו העניקה הישראלי,

 בשטחים הפלסטינים המוני בשם דיבר
 והמועצה התקבלה, הצעתו הכבושים.

הסו של חמתם ועל אפם על התכנסה
 הקטנים והאירגונים הסובייטים רים,

המושב. את שהחרימו להם, הכפופים
 זה ניצחון שאחרי טיבעי אך זה היה
 הוועד״הפועל כחבר קוואסמה ייבחר
 הוא התכנס, זה כאשר אש״ף. של החדש
השט תיק את קוואסמה בידי הפקיד

לה הסורים החליטו אז הכבושים. חים
 בעל פאהד) (בערבית: הפנתר את רוג

השקט. הקול

רה # ש מ  זמנית מ
בגזלה

 לפי הותיר, קוואסמה צח ^
של בוועד־הפועל חברים 10 שעה, 1

אש״ף.
 הם־. הלאומית המועצה אם

 של הפרלמנט היא לסטינית
ה המדינה־הפלסטינית־בדרך,

 הוא אש״ף של הוועד-הפועל רי
הממשלה־הפלסטינית־בגולה.

 של להרכבו רבה חשיבות יש לכן
 המר מושב על בדיווחים אך זה. מוסד
 זאת כי הוזכר ולא כמעט הלאומית עצה

 העיקריות: מתוצאותיו אחת היתה
 לגמרי כמעט שונה החדשה הממשלה

 היה קוואסמה של צירופו מקודמתה.
זו. הפיכה של המרכיבים אחד רק

לכ אמור אש״ף של הוועד־הפועל
 של 16ה־ במושב חברים. 15 לול

 בפברואר באלג׳יר שהתכנס המועצה,
 ההרכב, את לשנות ערפאת ניסה ,1982

 על-ידי נוטרל הוא הצליח. לא אך
 בהרכב שינוי כל מנעו הם מתנגדיו.

 אף היה ניתן שלא כן כדי עד — הוועד
 צלח שד׳ר אחרי ,15ה־ בחבר לבחור
 התפטר. שר־הכלכלה, שהיה דבאע',
חברים. 14 רק נותרו

 באופן כי בלתי־נסבל. היה זה הרכב
 הפלסטיני המוסד הורכב מסורתי
 שבאירגון כשם האדם: כמו העליון

 לארצות־ שווה קול יש הבינלאומי
 היו כך הזעירה, וללוכסמבורג הברית

 מייד באש׳ף המאוגדים האירגונים כל
 שווה. באופן בוועד־הפועלכמעט צגים

הש בעלי כמעט היו זעירים רסיסים
 אירגון־הענק, פת״ח, של לזו דומה פעה

הפלס הכוחות רוב את בקירבו המאחד
טיניים.

בע המושב את לכנס הוחלט כאשר
 המעשית המטרה כי ברור היה מאן,

 בוועד־פועל לבחור היא העיקרית
 ואשר זה, לקיפאון קץ ישים אשר חדש,
 ב־ האמיתיים יחסי־הוכחות את ישקף

נעשה. אכן וכן אירגון.
הפלסטי הלאומית המועצה

 אחת כלל, בדיד מתכנסת, נית
כ ימים. כמה במשך לשנתיים,

 הוו- קובע השנה ימות שאר כל
חשי יש כן ועל — עד־הפועל

להרכבו. מכרעת בות
למע מורכב החדש הוועד־הפועל

 ערפאת יאסר של הקו מתומכי כולו שה
 סוריה של כוח־הווטו סופית חוסל וכך

האירגון. בתוך וברית־המועצות
 הראשונים מעשיו כך על מעידים

 העביר הוא החדש. הוועד־הפועל של
 האירגוניים, — אש״ף מוסדות כל את

 מדמשק — והמדיניים הכלכליים
 אש״ף יכול סוף־סוף ולתוניס. לעמאן
חופשי. באופן לפעול
שאר מי # בחוץ נ

לב אמור החדש וועד״הפועל ך*
 מהם 11 רק אך חברים, 14 לול 1 (

בעמאן. נבחרו
 המועצה של מחווה זאת היתה
 שהחרימו האירגונים, כלפי הלאומית

 שאירע הבינו שהכל אף המושב. את
 לשיבת פתוחה הדלת הושארה פילוג,

המחרימים.
הם: ואלה

 לשיחרור העממית החזית •
בוו־ חבש. ג׳ורג׳ בהנהגת פלסטין,

קוואכמה נרצח
בוחרים אלף 70

 מייוצגת החזית היתה היוצא עד־הפועל
ח אל־ימאני. אבו-מאהר על-ידי

 לחזור כיום רוצה היה מהחזית לק
 על־ידי הנשלט אחר, חלק אך לאש״ף,
 החזית התחזית: לכך. מתנגד הסורים,
 יחזור ואז — תתפלג או בחוץ תישאר

 את ויתפוס לאש״ף החופשי הפלג
בוועד־הפועל. לו שהושאר המקום
 לשיחרור הדמוקרטית החזית •

 חוותמה. נאין? בהנהגת פלסטין,
 על־ מייוצג היה היוצא, בוועד־הפועל

השמא האירגון רבו. עבד יאכר ידי
 נאלץ אך ערפאת, של לקו נוטה לי

 של הלחץ בגלל המושב את להחרים
 כי מצפים באש״ף ומוסקווה. דמשק

 זה אירגון יחזור במאוחר או במוקדם
 לו שהושאר המקום את ויתפוס לאש״ף,

בוועד־הפועל.
 אלא שאינו גוף אל־צעיקה, •
 קיום שום לו ושאין סוריה, של זרוע

 מייוצג היה היוצא בוועד־הפועל עצמי.
 לו הושאר חליפה. מוחמד על־ידי

 הכל אך בוועד־הפועל, פתוח מקום
 שוס אין בלבד. מחווה שזוהי הבינו
 תחול כן אם אלא לאש״ף, שיחזור סיכוי

בסוריה. מהפכה
פתוח מקום הושאר א ל זאת לעומת

הפלסטי הקומוניסטית למיפלגה
 למושב תבוא אם מקום לה הוצע נית.

 היא באה. לא המיפלגה אך המועצה,
 גם שעשה כפי המושב, את החרימה
 מיפלגה זוהי בעמאן. הסובייטי השגריר

 שום לה היה לא בעבר שגם קטנה,
 לה שיש למרות אש״ף, במוסדות ייצוג

 אש״ף. של בעיתונים השפעת־יתר
 ערביות במדינות הקיימת תופעה (זוהי

 כמעט לקומוניסטים אין שבהן רבות,
 השפעה אך הציבור, בקרב בסיס שום
בכלי־התיקשורת.) רבה

 ג־יבריל, אחמד של האירגון
הכל המיפקדה - העממית החזית

 של בוועד־הפועל מייוצג שהיה - לית
 גורש נאגיי, טלאל על־ידי אש״ף

 כללית הצבעה על־ידי רשמית, מאש״ף
 אנשי האישום: במועצה. ברוב־דעות

הסו בהתקפה בפועל השתתפו ג׳יבריל
בטריפו־ הפלסטיניים הכוחות על רית

אבו־איאד
צבאי דגש בלי

אבו־ג׳יהאד
שליח באמצעות

 על באש שפתחו מכיוון שנה. לפני לי,
 באיר־ מקום להם אין פלסטיניים, אחים

הפלסטיני. גון

!תומכיו פת״ח •
הרשמיים הנציגים לרשת

 בוועד־הפועל פת״ח אירגון של \4/
 חמשת עם נמנים הם הוחלפו. לא

 הקודם הוועד־הפועל של החברים
 החדש. לוועד־הפועל גם שנבחרו

השלושה:
 (״אבו־עמאר״), ערפאת יאכר •

 הוועד־הפו־ כיושב־ראש מחדש שנבחר
לראש־הממשלה). המקביל (תואר על

 (״אבו־לוטף״), קדומי, פרוק •
 (״שר־החוץ"), המדינית המחלקה ראש

ערפאת. של בקו לחלוטין עתה התומך
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