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 רשמיים. מדים אין זה לאימון למשפחתו. לדאוג מבטיחים בפעולה, ייהרג אם למשפחתו.
 תוצרת מנומרים, מדים לבש ישראל, בשטח נהרגו או שנלכדו מאנשיו, גדול חלק אבל

סוריה.
הועלתה השאלה שבויי״מלחמה? של מעמד הנתפסים מחבריו לאלה מקנה זה דבר האם

הדמיון
אשר ״הנשק

 צה״ל של נ׳יפ הנזראה אל־פתח של בחוברת־הסברה מצטייר שהוא נפי
 נאמר: בדברי־ההסבר, הציור, ליד ערביים. חבלנים של מוקש על עולה

רימוני־יד.״ מיקלעים, מוקשים, :מטרותיו לביצוע האירגון משתמש בו

 אינו שאל־פתח מכיוון כי קבע, ובית־המשפט בישראל, הראשונים הצבאיים במשפטים
 למילה המוקנה המובן לפי — ״חיילים״ אנשיו אין מחתרתי, אירגון אלא סדיר, צבא

ג׳נבה. אמנת על־ידי זו
 הוכיחו החוליות מן כמה שונות. דיעות קיימות אל־פתזז אנשי של המיקצועית רמתם על

 של זה בצד הופקר, שחומר־נפץ מיקרים, גם ידועים אולם מבוטל. לא כושר־לחימה
 דיווחו שם לבסיסם, וחזרו החומר, מן נפטרו בחשיכה, המים את חצו החבלנים הירדן:

התקיימה. ולא היתה שלא פעולה ביצוע על

זזזזייאבז־גזזזג {ונזוז נזונזאנרו

 כמו אירגוני־טירור, 37 קיימים מלבדו ביותר. והפעיל הגדול האירגון רק הוא ל־פתח ^
 ששת־ מלחמת ועוד. אל־חוסייני, עבד־אל־קאדר חטיבת הנקמה, צעירי השיבה, גיבורי

 פלסטין תחריר לג׳בהת מסביב להתלכד החליטו והם אלה, אירגונים על גם השפיעה הימים
בשם עתה מזוהים אף הם אירגון־הגג של התיבות ראשי על־פי פלסטין). לשיחרור (החזית
ג׳תפיה.

 סורית? השפעה מאשר יותר מצרית השפעה ניכרת בהם אלה, אירגונים של טיבם מה
 למדה ג׳תפיה כי אל־פתח. מאשר יותר רציני לאירגון החזית נחשבת מיקצועית, מבחינה

 כמות, לחפש במקום המוני. לאירגון האחרון זה הפך כאשר אל־פתח, של השגיאות לקח את
 הפלסטיניות היחידות מן יוצאי־צבא חיפשו החזית גייסי איכות. על הדגש את ג׳תפיה שמה

 ל־ ועד מצניחה — מיקצועי צבאי אימון שעברו אנשים השונים, לצבאות־ערב המטופחות
לוחמת־קומאנדו.

 יותר מצרים מספקת ממנה שכתוצאה לסוריה, מצרים בין התחרות יצרה זו תערובת
 בעזה, ששירת השיחרור מצבא פלסטיניים קצינים שולחת גם היא לחזית. ונשק כסף ויותר

 למצרים, שעברו קצינים, של מיקרים ידועים הג׳תפיה. באירגוני עמדות־פיקוד שיתפסו כדי
 החזית. של לאירגוני־הטירור והוחדרו לירדן מקאהיר הוטסו ואשר עזה, רצועת כיבוש אחרי
המוחזקים. השטחים בתוך בפעולות צה״ל, על־ידי נשבו מהם כמה
 ואת ישראל את שסיבך אחרי רק אולם — נישבר טרוריסטים של זה מובחר גל גם
 שיטת־ההפגזה־ את פיתחו ג׳תפיה אנשי ביקעת־הירדן. של החמורות בתקריות־גבול ירדן

ומוצבי־גבול. סיורים על התקפות ובן מהוויאט־קונג, הלקוחה ממרגמות,

פננזלזז נזשזזפזז אינה האזכלזנזיזז
 שני ישפיעו כך על להרפי״תהי או המחתרית הפעולה להגברת :מוביל זה אן 1■
עיקריים: גורמים /

 שהיא קאהיר, הודיעה לא כה עד למדחמחרהגרילה. מצרים של יחסה ,•
 כל להגביר נאלצת מצרים אולם למאבק. הנכונה כבדרך — זו במלחמה עתה תומכת

הקיצונית. סוריה עם התחרות תוך באירגוני־הטירור, תמיכתה את הזמן
רב כה, עד המוחזקים. בשטחים הערבית האוכלוסייה של עמדתה •

המשת של מספרם כמו לפחות — הטרוריסטים נגד — ישראל עם פעולה המשתפים מספר
נייטראלי. נשאר האוכלוסיה של רובה רוב ואילו אירגונים. אותם עם פעולה פים

 על המתונים יד נמצאת — מסיפוח ונמנעת כלכלית, שואה ישראל מונעת עוד כל
 :הטירור אירגוני לצד אזרחים ויותר יותר הדוחף גורם קיים שני, מצד העליונה.
בעזה. סירות־הדייג ופיצוץ בתים פיצוץ כמו הקולקטיביים, העונשים
הוא, שברור מה אולם לנבא. עדיין קשה — ארוך לטווח אלה גורמים ישפיעו כיצד

 שכו לגבול. מעבר חדירה על כולו כימעט המבוסס הטירור, תנופת תימשך הקצר בטווח כי
אלה. לאירגונים כה עד הצטרפו המערבית הגדה מתושבי בלבד מעטים
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מחמיר. שאופיין וככל ההיתקלויות מספר

 בביקעת צה״ל סס בהיתקלות שנהרגו אל־פתח,
 שמתרבה ככל בהתמדה, עולה אל־פתח הרוגי
ובה חוברת, נמצאה ההרוגים אחד של בכיסו

היהודים!״ סס לנו שיש היחידה המשותפת השפה היא והברזל האש ״שפת כגון: אימרות
 הארץ!״ לשיחרור היחידה הדרך הוא המזויין המאבק כי באמונה אל־פתח של קיומו ״יסוד

מלחמת־השיחרור.״ מועד על מדינות־ערב יחליטו בו ליום, לחכות רוצה לא ״אל־פתח
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