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 רוזנוואסר, איטה קיבלה כשבועיים לפני
ש השומר רונזוואסר שמואל של אשתו
 מכתב במטולה, אל־פתח אנשי על־ידי נחטף

דוד־אדוס. מגן באמצעות מבעלה
 טענה והאשה ציכית כתוב היה המכתב

 כאשי יותר, מאוחר לפענחו. לה קשה כי
 לא במכתב, הכתוב את לקרוא הצליחה
 את למסור החטוף השומר אשת הסכימה
 בעלה ממנה ביקש בו הקטע מלבד תוכנו,
 לה שיסייע כדי משכניו אחד אל לפנות
בביתם. התנורים את בו לחמם נפט להשיג

 המכתב תוכן לראשונה פורסם השבוע
 התפרסם לא הוא לאשתו. רונזוואסר שכתב

 כי הלבנונית. בעיתונות אלא בישראל,
 כ־ הטיפתו מאז משמש החטוף השומר

אל־פתח. לדוברי ראשון אמצעי־תעמולה
ל אל־פתח תועמלני מעונינים בעיקר
 ממשלת על לחץ כאמצעי בשבוי השתמש
 דבר עמם, ישיר משא־ומתן לנהל ישראל

תוקף. בכל לו מתנגדת שהממשלה
המכתב העתק את אל־פתח סם פיו כאשר
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אל־פרודו בשיחת
זעק מנחת, התמוגג ל־פתח״ ^

רוזנוואסר של מכתבו
— לממשלה ״תפני

 גם היה ניתן לאשתו, רוזנוואסר ששלח
בישראל. המכתב פורסם טרם מדוע להבין

 תזנודאסר לבת. כתומה חולצה
 הפלסטיני, הסהר־האדום של נייר על רהב

 הצלב־ על־ידי אמנם מוכר שאינו ארגון
 הצלב־האדום שנציגי אך הבינלאומי, האדום

 נפגשו ואף רשמיים מגעים עמו מנהלים
: המכתב הישראלי. החטוף עם באמצעותו

 הסתר באמצעות זה מכתב מעביר אני
ה האדום הצלב ע״י הפלסטיני האדום

 אני אינה. ולבתי איטה לאשתי בינלאומי
 להתקשר ומבקשכם טוב בריאות במצב

אל בידי נמצא אני ממשלת־ישראל. עם
 ומגישים לרעה בי נוגע אינו ואיש פתה

מבקש. שאני האוכל נל את לי
ש בישראל מהממשלה בקשי אשתי,
 אני שחרורי. להשגת אל־פחח עם תתקשר
 ולאחי לבתי לאשתי, דרישת־שלום מעביר
ואני מטולה לתושבי ודרישת־שלום מאיר

 במלחמת שלחם
 המלחמה אחרי אי־שם החליט ששת־הימים,

 לא אמנם הוא פתח. לשורות להצטרף
 החבלות, לביצוע צבאי ברכב השתמש

 למטרה מדיו את שניצל ספק אין אולם
 הרשת חברי השתמשו שבהן המכוניות זו:

 ללא לעבור הצליחו משימותיהן לביצוע
 ישב הנהג שליד בגלל — מחסומים בדיקת
מוחמר. בעוזי: חמוש בצה״ל מש״ק

 של להצלחתה הסיבות אחת זו היתר,
 מאורגנת היותה לעובדת נוסף — הרשה
 כך, עקב מהרגיל. יותר יעילה בצורה

ה במסילת לחבל שנתפסה לפני הצליחה
 הנפט ובצינור החותרים קיבוץ י׳יד ברזל
 בכרמל; בבתים ולפגוע הקישון: מעגן ליד

אזרחים. ונפצעו נהרגו אלו מחבלות כתוצאה
 חברי בין הצעיר הוא 29ה־ בן מוחמד

נשא אלהייב, הבדואי השבט בן הרשת

 על אמצעי־התיקשורת כל באמצעות
את החדיר הוא הפנטאסטית: הצלחתו

צה״ל. שורות לתוך אנשיו
ה את הביא אל־אנואר הלבנוני העיתון

 בצירוף הראשית, הכותרת תחת סיפור
שד תמונתו ההוכחה: של תמונת־ענק

 בצה״ל, ראשון סמל מוסה, חוסיין מוחמד
 י־ מלחמת־ששת־הימים אות ענוד במדים,

כנפי־צנחן.
ה בחוליית כחבר חשוד מוסד, מוחמד

 69 ובאוקטובר ביולי שביצעו בעכו חבלה
והמפרץ. חיפה באיזור חבלה מעשי שורת.
אל־אנואר; כתב

 ה־ כי הודיע אל־פתח אירגון ״דובר
הצ חוסיין מוסה מוחמר הגיבור פידאיון

ה האוייב צבא שורות לתוך לחוור ליח
 מוצלחות פעולות שורת וביצע ישראלי
זהותו, תתגלה בטרם ובעכו בחיפה

מעינויים. כתוצאה נהרג ,.כשנתפס,
 הצטרף ראשון, סמל לדרגת הגיע ״הוא
 ובטרם !,968 בספטמבר פתח לשורות

 רבות פעולות לבצע הצליח 1969ב־ נעצר
 משתמש כשהוא רישתו, חברי שאר עם

צבאי. ברכב כך לשם
ב הנפט צינור פיצוץ פעולותיו: ״בין

בחיפה. מגורים ובתי הקישון נמל
 חלה שהוא סיפרו ישראל ״שלטונות

 נפטר.״ שם לבית־חולים, והועבר
¥ ¥ ¥

ת ך■ כו ה ל  אותם. סחפה הסיפור מחברי ת
מדי. מוקדם מוחמד את הרגו הם } !

 ייפתח לרשת, חבריו 12 עם יחד משפטו,
 הצבאי בית־המשפט בפני זה לחודש 23ב־

בריא. שופטיו בפני יופיע והוא בלוד,
 את לסתור כמובן בה אין זו עובדה

 סמל מוחמד, בכללותו: הסיפור נכונות
ראשון
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ך1ך *1 1^ן ן ״ ן ן  השבט בן מוסה, חוסיין נזוחמד סמל־ראשון של תמונתו זוהי \
•*1 לפירסום שנמסרה כפי צה״ל, במדי הייב, אל עארב הבדואי / 11*. 1/

 חזהו טל צה״ל. לשורות גם חודרים הטירור אירגון שאנשי להוכיח כדי אל־פתח, על־ידי
ששת־הימים. מלחמת ואות צנחן כנפי מעכו, לחבלנים בהשתייכות המואשם החייל, של

צבא־קבע איש כל שמעסיק מה בכל טרוד עבר, מכובדת, עכואית למשפחה בת לאשר,
משפחה. בעל ששת־הימים, מלחמת אחרי נישואיו עם

ב רבה לצהלה גרם שהוא ספק אין ־ יסודי, בית־ספר סיים הוא בעכו. להתגורר
אל־פתח. שורות חוץ כלפי היה ונראה שוטפת, עברית דובר

משפחתו מתנות לרוזנוואסר מעניקה ״אל־פתח״ נציגת
אל־פתח עם שתתקשר —

מכס. מהירה לתשובה מצפה
 בשר־אדס, אוכלים לא באל־פתח אשתי,

 אני בישראל. הממשלה לנו שסיפרה כפי
 בשדורי־ישראל שאומרים מה כל שומע
ש מכם לתשובה מצפה אני אלי. בקשר

 ומכנסיים לבתי, כחולים ומכנסיים בתומה
אל־פתח. מתנת — לדודק וחולצה שחורים

לתעודתו. שפורסם כפי הגיע, המכתב
 אל־ ששלח המתנות בגורל עלה מה אך

טרם רונזוואסר, של משפחתו לבני פתח
כה. עד נודע חולצה שולח אני מצבכם. מה לי תכתבו

169311 הזה העולם


