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מסתור. לתפוס הרץ חבלן בח נראה

הק פוליטרוק לילה, אבו הסביר חזיתות!״
 הישראלי, האוייב נגד חוץ ״כלפי בוצה.
 תקוותנו הערבית. הריאקציה נגד פנים וכלפי

 נמצאים אנו התושבים, אלא המלך לא היא
 הפאלחים עם במגע ובאים מתמדת בתנועה

 מלב המהפכה את להכין כדי והבדואים
עמי־ערב.״ של ליבם

החוליה מתננמו היווני.

 מודפסת כשהיא החבלנים חוליית מפקד בידי נראיתשל(או תו1ת<ו
 משננים יום מדי בערבית. מאו של מישנתו על

זיהויו. למנוע כוי הושחרו החבלן של פניו מהפכנים. מכיתבי פרקים שעה במשך החבלנים

 כיום המטרידה ברירה אותה בפני יעמוד
 פעולותיה־ את לחסל חוסיין: המלך את

 הפלסטיני בעניין כבוגד ולהיראות חבלה,
ב ולהסתכן לחבלנים, גיבוי לתת או —

ישראל. עם מלחמה
 את תפר בירדן נאצריסטית מהפכה <•!

 היחסים את ותקלקל הפנים־ערבי השלום
המשל וכוויית, סעודיה לבין מצריים בין

 כדי גדולים סכומים למצריים כיום מות
 תעלת- של ההכנסות אובדן על לפצותה

סואץ.
 עבד־אל־ את הניעו האלה הסיבות כל
ב לחסידיו תקיפות הוראות לתת נאצר
 חו־ נגר מהפכה ביכוס לתמוך לא ירדן:
שעה. לפי סיין,

הישראלי האיום עם יחד — זו הוראה

המיבצע אח
 בידי עלה וכך החבלנים, את בודדה —

 להסכים ולהכריחם עליהם להתגבר המלך
מישטרו. את שתקיים לפשרה

★ ★ ★
דטרוצקי מאו ד:ין,

 הפוע־ הערביים החבלנים רואים יך ^
ומ חוסיין, של משטרו את בירדן לים

לעצמו? סכנה חוסיין בהם רואה דוע
 עיתונאים שני לתת יכלו כך על תשובה
 איטלו, וטוני ג׳יאקמה באוסטי איטלקיים,

 במחיצתה בירדן ימים חודש במשך ששהו
 השיתרור לחזית השייכת יחידת־חבלנים, של

 השניים: מדווחים (ג׳תפ). הפלסטינית
 בינלאומית קבוצה הם הקומנדו אנשי
עיראקים, 4 פלסטינים, 9 — איש 18 המונה

 גינונים ללא זו במיסגרת חיים הם סורים. 5
ה צוזת של בפיקודו צבאית, הירארכיה של

ופוליטרוק. ממפקד־צבאי מורכב
 מאר־ ,כתנועה עצמה את מגדירה החזית

בשתי לוחמים ״אנו כסיסטית־לניניסטית.

ל ממחבוא בירדן עברו עצמם האנשים
 לכלי־ נוסף עימם, נושאים כשהם מחבוא
יצירו את הכוללת ספריית־שדה גם נישקם,

 גוזארה צ׳ה דברה, מאו, לנין, של תיהם
 של שעה עורכים הם יום יום וטרוצקי.

פו דיון נערך שבעיקבותיה בציבור קריאה
ליטי.

בעי הם אלה האימונים. את עימם עברנו
 הראשונים בימים פסיכולוגיים. אימונים קר

 ורק אך לישון החדש הגרילה איש חייב
 ואחר־ הירדני בצד בתחילה הירדן, שפת על
 לערוך עליו לאחר־מכן הישראלי. בצד כך

 ה־ בשטח ק״מ 15 למרחק רגליים מסעות
אימוני־החבלה. מתחילים אחר־כך רק אוייב.
ה את בהצלחה עבר הגרילה כשאיש רק

ל ככשר נחשב הוא השלבים בכל אימונים
 הת־ או מארב ממש: של למיבצעים הצטרף

 בל לפני אבל הישראלי. הצד על קפת־פתע
ה אלה כמו רבות, הכנות נערכות פעולה

בתמונות. מתוארות
 אבו־ אמר פירות,״ הנושאת שיטה ״זוהי

 ״זהו החולייה. של הצבאי המפקד נידל,
 החבלנים מסוכסכים עתה לעת ארוך. מאבק
שבארצו הממשלות ועם עצמם לבין בינם
הער וכל יבוא יום אך פועלים. הם תיהן
לצידנו.״ יהיו בים

חוזות החוויה
בוצעה לדבריו, .החגלייה. אל

 ששחוזח לאחר שבירדן, לבסיסה חוזרת החבלנים חוליית
 שנילווה איטלקי צלם על־ידי צולמה התמונה בישראל,

בלבד. אימונים למטרת הפעם לישראל החבלנים חדירת


