
בישראלי המלחמה את רואים הם ניצר לעולם? הטירוד ארגוני אומרים מה
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1 1 י זהבי גוון מאת 1 1
 פלל להגשים כמגמה חייה. על במלחמה הנתונה אומה בל על מקודש בלל זהו - האדיב״ את ״דע

 ה־ את בולגריה, בסופיה, הבינלאומי הנוער לפסטיכאל הפלסטיניות תנועות־הטרור מנציגי נטלתי זה,
נגדנו. מאבקם של מהותו ״אל־פתח״-על אנשי של השקפותיהם ולפי בסיגנונם - המעידים מיסמבים
 המישלחת כמיסגרת לתעמולה, דולארים רכבות להקדיש ,,אל־פתח״ הנהגת החליטה יולי בחודש
 מימיותיהם עם ציכעוניות גלויות הודפסו רכות. כשפות וחוברות, קונטרסים עשרות הובנו לסופיה.

 הפסטיכאל. אירועי כעת הופצו פלסטיניים הפצצות־נאפאלס קורבנות של צילומי־זוועה ;מדינאים של
 מבו־ על מודפסים עותקים, עשרות כבמה :אחרים מיסמבים גם הופצו ההמונית, התעמולה גלי כצד

האידי של ראשי־הפרקים !״כלבד לפסטיבאל הכאות ״לראשי־המישלחות חילקו רגילות, נות־שיבפול
 ,אל■ של ,,האידיאולוגיה השם את הנושא זה, מיסמף של העיקריים חלקיו של,,אל־פתח״. אולוגיה
ארצה. הבאתי אותם המיסמבים כראש מובאים - ״,,פתח של הצבאית הזרוע עטיפה/
 המקור את בנמל. במשטרת־חיפה, בהסגר, הם נתונים ברגע גם זה: מיסמך לקרוא ניתן ולא בימעט

 התערבות אחרי עלי. נאסר הללו המיסמבים את לצלם גם המערבת. לידי להחזיר המשטרה סירבה
 פדי בזה, מובאים הם עיקר־הדברים. את סוף־סוף להעתיק השבוע, לי, הותר הזה״ של,,העולם חריפה

 למלא נסיון על פלילי כמשפט לשלם שאצטרף ייתבן - כשלעצמי האדיב״. את ״דע הבלל את להגשים
כארץ. אותו לפרסם במטרה ארצה, זה חומר שהבאתי שעה ופשוטה, אלמנטרית עיתונאית הוכה

 המופץ החומר מן כלתי-מכוטל לק ■ץ
 של מתיאורים מורכב היה פתח על־ידי ן ן

בתחומי־ישראל. פעולות־הלוחמה
 עובדות בצד מאוד. מעורב זהו~חומר

 או דימיוניים, תיאורים שם יש יבשות,
 להפיץ, שנוהגות כפי מעוותת, תעמולה

ל כדי מלחמה בזמן ארצות כלל, בדרך

האוייב. את הטעות
 שלוחמי־ פעם לא ניכר זה שבחומר אלא
 ואת עצמם את — בעיקר מטעים, הטרור

עמיתיהם.
 פתח של מלוחמי־הקומאנדו אחד לדוגמה:

 של ״מוגות־הלב על החוברות, באחת מספר,
הישראליים״: החיילים

 כמה עצר איש 20 בן ישראלי ״פאטרול
 ״הם האלמוני. הלוחם כותב מאיתנו,׳׳

 את הרמנו המיקלעים, את כלפינו כיוונו
 לפתע ידידי שלף ואז קרב, מהם אחד ידינו.

בישראלים. וקצר חבוי מיקלע
 צרח לנו!׳ פילחו מוחמר, נביאכם ,״בשם

נביאנו!״ בשם זאת ״עשה הישראלים. אחד

צב את רואי□ ה□ כר מ ה

פח שהישראלים הוכחה זו אין ״כלום
דנים?״

ל״פתח״ התחפשו ישראלים
ש ממאמרים המורכבות חוברות, ך<
 המצב גם מתואר זרה, בעיתונות הופיעו ב

האיסטראטגי:
 הם ישראל, עם הגבול על ״פני־הארץ,

 יום עובר לא זאת, למרות וגלויים. שטוחים
 מעשה־חבלה,״ יבצעו פתח שאנשי מבלי

ה באחד סטראדאלובה, ליאונורה כותבת
 המודפס אפריק ז׳ן מתוך שהועתקו מאמרים

הערבי. לאל־מסוואר גם הועתקו בצרפתית,
 פתח של האבידות שמספר לי ״הובטח

 אני רישמית. שמודים ממה אפילו, נופל,
 התלהבותם את ראיתי כי בזה: להאמין נוטה
העיתונאית. כותבת מירצם,״ ואת

ה ביטחונם את שואבים ״אנשי־הגרילה
 הדואגים הכפריים, של משיתוף־הפעולה אישי
 העיתונאית, מסבירה אותם,״ ומאכסנים להם

 אפשר אם במיוחד, לדייק מבלי — ושוב
 :לש מנסים ״הישראלים במתינות. להתבטא

 עצמם המסווים משלהם, אנשי־קומאנדו לוח
 להם, מאמינים הכפריים וכאשר כלוחמי־פתח.

ומע אוסרים — יפה פניהם את ומקבלים
אותם.״ נישים
 לפאשיסטים: ישראל את משווים ושוב שוב
 נאמר בלתי־רגילים,״ הם הפתח אנשי ״תנאי

אפשר בעיתונות מעמיקה ״מקריאה שם,

ןבזליביה...״ לה1ג1א קה.ים־אפר1דר דאט־נאם. 1״במ
 בין כאנגלית שהופץ טיסמך של תרגום זהו
בלבד: המשלחות ראשי

 כי והמעונה המגורש הפלסטיני העם קיווה תחילה ךי
 שנה 20 משך אך שלו. הטראגדיה את יפתור האו״ם

התיקווה. את זה בינלאומי אירגון הכזיב
 תוכי את ולהשלים לפתח ישראל המשיכה זה, זמן משך

 ,1956ב־ ביטוי לידי באו אלו תוכניות שלה. ניות־ההתפשטות
 ארבעה למשך רצועת־עזה ואת סיני את כבשה ישראל כאשר

תיסוג. שהיא האו״ם דרישת על־אף — חודשים
תוקפ לאחר ספק, כל7 מעבר שוב, נתגלו אלו תוכניות

 של הגדה־המערבית את כבשה ישראל כאשר יוני, נות
 ואת סוריה של הדרומי החלק את רצועת־עזה, את הירדן,

 ותוך בינלאומי, חוק לכל בניגוד ירושלים, הקדושה, העיר
 והצהרת־זכויות־ אמנת־ז׳נבה באמנת־האו״ם, גמור זילזול
האדם.

 צודק פיתרון למצוא אוזלת־ידו את האו״ם גילה עתה
 הנוגע הסכם לידי להגיע הצליח לא הפלסטינית, לטראגדיה

הכבושים. השטחים מן התוקפן לנסיגת

רשיוזרור \2בנזאב זזרשינו תנאים
 מנהיגים מספר ניצלו אלו שנים במשך כי להודות ש *
 לכך, בדומה הם. לטובתם הפלסטינית הבעייה את ערביים ׳

 הצליח לא הפלסטיני השיחרור שאירגון בכך להכיר יש
פלסטין. את לשחרר עתה עד

 תנועת־שיחרור הוליד הפלסטיני העם של וייאושו כאבו
 התנג־ את ביטאה אשר ודינאמית, עממית חדשה, פלסטינית

 השיחרור (״תנועת פתח הישראלי. לכובש העם של דותו
 הכבוי בשטחים לפעול נאלץ אשר הפלסטינית״), הלאומית

 במיתקנים בחבלו מיבצעי־גרילה, לבצע 1965ב־ החל שים,
 ולרפות להחליש במטרה ישראל, של האסטראטגיים הצבאיים

 של קיומו עצם על איים אשר המדכא, של וכוחו רוחו את
כולו. הערבי העולם על שאיים כפי — עמנו
 — אלה מיבצעים להתבצע חייבים היו ,1967 לתוקפנות עד
 פלסטין ערביי של הנלהבת תמיכתם את מייד קיבלו אשר

.מלחמת־ששת־הימים מבחוץ. רק — כולו הערבי בעולם . . 
מולדתם. לשיחרור במאבק חדשים תנאים ליצירת הביאה

 שתובעת החדשים הגבולות בעיקבות כי היא, האירוניה
 מעומתים עצמם את הפלסטינים מצאו עתה, לעצמה ישראל

 של הטריטוריאליים הגבולות בתוך משותף, ציוני אוייב עם
הקודמת. פלסטין

הפאשיסטי, האופי בעל השוביניסטי, הדיכוי יתר־על־כן:

 הפסקת־האש, לאחר הערבים, נגד להפעיל החלה ישראל אשר
ויאט־נאם. של לוו הדומה תנועת־מחתרת ליצירת הביא

ף ו ת י סי ש ח ע ז ג פ ״,״

 העם את לארגן פתח התחיל התוקפנות, לאחר ייד ץץ
 כבושים שהיו — מקרוב זה הכבושים בשטחים הערבי

מולדתם. לשחרר בכוחם להאמין ועודדם — לכן קודם גם
 בכוח המונהגת הפלסטינית, הלאומית תנועת־השיחרור

 עדיף הצבאי שכוחו באוייב עתה נאבקת שלה, תאודת־הנקם
 האמצעים בכל זאת עושה היא בתוכה. והנמצא לאין־ערוך,

 אי־שיתוף־פעולה, שביתות, הפלסטינים: לרשות העומדים
ועוד. למעשי־הדיכוי התנגדות ישראליות, סחורות על חרם

 פוליטיים אישים סירבו פתח, עם שיתוף־פעולה תוך־כדי
 לפתוח מסרבים מורים האוייב. בקשות אחר למלא ודתיים

 כל מכיתותיהם, הרחק לומדים וסטודנטים בתי־הספר, את
העויין. הכוח בידי נשלטת מולדתם עוד

 הזרוע — עטיפה אל הגבירה שלאחר־התוקפנות, בימים
 חבלותיה ואת הצבאיים מיבצעיה את — פתח של הצבאית

 מיתקני־ ,ומחסנים מחנות־צבא כולל — ישראליים במיתקנים
 של בכלכלתו לחבל במטרה — וזאת ומסילות־ברזל. כוח

בעמנו. לשלוט יכולתו את ולהחליש האוייב
אדמי מרכזים דפוסי־עיתונים, בישראל, מיתקני״התעשייה

ה בשטחים עתה שהוקמו צבאיות, והאיחזויות ניסטרטיביים
 פתח, של יחידות־הקומנדו על־ידי הם אף מותקפים כבושים,
בישראל. המתח את ומגבירות ואבידות רב נזק להם הגורמות

 לפתח איפשר ישראל על־ידי כולה פלסטין של כיבושה
 ארוך: לטווח ביותר, החשובות ממטרותיו אחת את להגשים
 העברה הכבושה. המולדת אל הצבאיים מחנותיו כל העברת

 ומצויידים החבויים הללו, המחנות מן עתה. הושלמה זו
 סטודנטים רובם — הפלסטיניים אנשי־הקומנדו יוצאים היטב,

לפעולות. — ואיכרים
 הכבושים בשטחים פעולות 100—90 הוא החודשי הממוצע

 ישראלי, מיתקן שום מישראל, חלק שום והישנים. החדשים
 השיל־ ועל להישג־ידם; מחוץ אינם — ישראלית מטרד, שום
ניכ לעלייה הבאים, והשנים בחודשים לצפות הישראלי טון
הקולוניאלי. קיומו כנגד אלו בפעולות וקבועה רת

ש עד תימשכנה הישראלי־ציוני הקיום נגד אלו פעולות
 — הפלסטיניים הערבים החוקיים, בעליה לידי תוחזר פלסטין

בשלווה. שנה 4,000 משך יהודי מיעוט בצד זו בארץ שחיו

היהגרי נוס ה נגר לא
״ ך* ח ש ת ק ב  מ־ היום הנהנות פעולותיו, כי לציין מ

2£׳ כנגד מכוזנות אינן כולו, הפלסטיני העם של תמיכתו ^

 משך בהרמוניה, הפלסטינים חיו איתו כשלעצמו, היהודי העם
 לים״. היהודים את ״לזרוק בכוונתו אין כן כמו בשנים. מאות

 מכוונות פתח, בידי המופעלות ותנועת־השיחרור, זו מחתרת
 את שדד אשר הציוני־צבאי־פאשיסטי, השילטון כגגד ורק אך

לסבל. אותם דן עמנו, מבני וחצי מיליון שני ודיכא מולדתנו
הציו ההשקפה את ולתמיד, אחת להזים, אף מבקש פתח

 ואת השראתה את מקבלת זו ״טרוריסטים״ תנועת כי נית
ואלג׳יריה. ירדן סוריה, כגון מארצות החוץ, מן הדרכתה

 הנעזרת־מבחוץ תנועה תוכל לא במרחב, הקיימים בתנאים
אותה. ידחה הפלסטיני העם אז כי — זמן־רב להתקיים
 מתוך קמה הפלסטיני העם של תנועת־השיחרור — מאידך

 לחופש, בניה של העמוקות שאיפותיהם ומתוך הנורא הייאוש
על־ידיהם. המונהגת שלהם, במולדתם וכבוד, צדק

ג ^ ז מ " ״ ־ ם ל ^ ב

מ מכל יותר סבלו אשר אלה כי לזכור חייב עולם ך*  בני הם האחרונות, השנים 20 משך ישראל, של קיומה | י
 הנוטלים אלה כי לפניו, לרשום העולם ועל הפלסטיני. העם
 ובאומץ- באחווה ליבם, בכל — להצטרף כדי נשק בידם כיום

 למלח- ויוצאים האכזרי, הישראלי הדיכוי נגד למאבק — לב
הפלסטיני. העם בני הם — הפתח הנהגת תחת מת־גרילה

 מעשי־האכזריות, על הנאפאלם, הפצצות על תגובתם זוהי
 הפאשיסטית ישראל של הפשעים ויתר האלימות המאסרים,
 מחתרת של הספונטאנית הקמתה :האחרונים בחודשים

השדודות. וזכויותיהם כבודם הגנת למען זו, מזויינת
 לשיחרור. העם מאבק של המאורגן ביטויו את מגלם פתח
 בכל בעולם, רבים במקומות גופים למצוא אפשר כמוהו
 :ואימפריאליסטית פאשיסטית בתוקפנות נאבקים בו מקום

מקום. בכל בוליביה, אנגולה, דרום־אפריקה, בוזיאט־נאם,
 גורלו את לקחת פלסטין של הערבי העם החליט עתה
 לעצמו מחזיר הוא ואומץ־בלב, ביד נשק עם כיום, בידיו.

האבוד. כבודו את
 שלימה באמונה מאמינים כולו, הפלסטיני והעם פתח,

המוחלט. ובנצחונם הצודקת במטרתם
 דגל יתנוסס בו כיום כי יודעים אף והם

 הדמוק• המשוחררת, ארצם מעל שוב פלסטין
 כה חדשה תקופה תתחיל והשלווה, ראטית

 זה בהרמוניה, הפלסטיניים היהודים יחיו שוב
 - הארץ של הראשונים הבעלים עם זה, בצד

הפלסטינאים. הערכים
.1968 ביולי, 22


