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הטרו־ החוליה אנשי ארבעת הנציחו בת י׳יהיסטורית ה״ התמונה
! ■ ״ ן ו ן ^ ן ן ^ !  תאופיק איברהים עצמם: את ריסטית !

החוליה ומפקד בפעולה, שנהרג חסן, עבד־אל־מוחסן ארוסה ביד מחזיקה דחבור אמינה יוסוף,

 זאת את
ידעת לא

 ״אל־ אומרים היו קצי, זמן לפני עד
 החבלה. אירגוני לבל ומתכוונים פתח״

 הבדל ביניהם אין כאילו נדמה היה
ממשי.

 התחיל האחרונים בשבועות אולם
 לשיח- העממית ״החזית — אירגוןאחד

 הציבור את להעסיק — פלסטין״ רור
 מ״אל־ ולהיבדל ויותר, יותר הישראלי

פתח״.
דוג האירגונים ששני למרות — ואבן

 הפער וגדל הולן דומות, במטרות לים
ביניהן.

 והחזית אירגון״ההמה, כמו ״אנחנו
דובר מכבר לא אמר אצ״ל," כמו היא

 מונד״ ״לה כתב דולו, לאריק ,,אל־פתח"
הפאריטאי.

 כפוף ״אל־פתח" :לומר התכוון הוא
הפלסטי של המוכרת המדינית להנהגה

 פורקי- הם ה״חזית״ שאנשי בעוד נים,
 ״אל-פתח״, מנהיג הפך מאז ואכן, עול.

 ליו״ר עמאר״) (״אבו עראפאת יאטיר
 מוכר הוא פלטטין״, לשיחרור ,,האירגון

 של מעמד כבעל הערבית הליגה על-ידי
ה בגולה. ממשלתה וראש פלסטין נשיא

 השיחרור, אירגון של הסדירים גדודים
 שוקיירי, לאחמד כפופים בעבר שהיו

 ה״ח- ואילו ל״אל־פתח״. עתה כפופים
מרותו. את מקבלת אינה זית״
ה זה אין ישראל של מבחינתה אך
העיקרי. הבדל

 הוא אין כי לאחרונה טוען ״אל־פתח״
 מכוונת מלחמתו כל וכי באזרחים, פוגע
ה ״אנשי גרידא. צבאיות מטרות נגד

 במלחמת־השיחרור קשה פוגעים חזית
ו נשים הורגים שהם כך על-ידי שלנו,
לרולו. ״אל־פתח״ אנשי אמרו !״ ילדים

 ״לעם וסו־פנה באנגלית כתנב החנליה, אנשי אצל שנתפסההשמצה כרוז
 לעם קנרא הפלסטיני ״העם בפתיחתו: נאמר השווייצי״.

התעופה מל1 גדר לידהיום.״ שעשינו מה את ולסלוח להבין טל, וילהלם הלאומית, ההתגוננות מנהיג בשס ייצי,
היתה למקום עד ציריך. של נמל־התעופה

 על כורעים החוליה אנשי מבין שלושה
ב מיגרש־החנייה, של הגדר ליד השלג,

תיירים. פני העמידו והם חופשית, הכניסה


