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 איר• עס כקשרים החשודים אירופאיות רינות

גוני-הטרור.

1 ערבים להרחיק יש |
 הערביים הטרור אירגוני של כיותר הגדול הייטג ך*

 היה לא בחו״ל, ישראליות מטרות נגד בפעילותם | 1
מדי שאותן בכך התבטא הוא לישראל. ישיר נזק בגרימת

 בסיכסוך, לרצונן בניגוד מעורבות עצמן את שמצאו נות
 הקורבן, ומי התוקפן מי להתחשב מבלי פעולות, נקטו

ערבית.—הישראלית המלחמה אימת את מאזרחיהן להרחיק
 וברברים כפראים הערבים את מקבל שהעולם העובדה
 להציג אפשר שבפניהם כבני־תרבות הישראלים אל ומתייחס
יס כאשר אולם ישראל. לרעת רק היא מוסריות, דרישות

 מתאימה, אלימה פעילות באמצעות מדינות, לאותן תבר
 הוא אחרים, או פלסטינים ערבים בו שנמצאים מקום שכל
הערבים. אותם אל הגישה תשתנה ממילא לפורענות, מועד

הער פועלים כהן המדינות את להכריח יש
 תנועה מהם למנוע הגכלות, עליהם להטיל כים

 כדי- אחרי וחיפושים מצודים לערוף חופשית,
 ערכיים סטודנטים מאות יוחזרו כאשר נשק.

 אין כי כנימוק לארצותיהם אירופה מכירות
 כי להכין הטרור אירגוני יתחילו רצויים, הם

משתלם. אינו כאירופה ישראל נגד הטרור

| למדענים פצצות-נפץ 1
אם אבל קצר. הוא רבים ישראלים של פרונם *
 תצטייר הראשונות 50ה־ שנות של בעיתונים יעלעלו ,

גבו היו ימים באותם רבים. מלב שנשכחה תמונה בפניהם
לכנופיות־טרור. פרוצים מדינת־ישראל לות

 ולא חידלת־אונים הצעירה מדינת־ישראל עמדה אז גם
 אז נפל שלא הטרור, מעשי גל את להפסיק כיצד ידעה

הג את לחסום היה אי־אפשר היום, המקובל מזה במימדיו
היום. צה״ל שעושה כפי הרמטי באופן בול

 שהחלה קטנה, צכאית שיחידה היא עוכדה
 הכפרים נגד כעיקר נגדי, טרור פעולות לכצע
 לירידה הכיאה מירדן, המסתננים יצאו מהם

ליחי היא הכוונה אלו. כפעולות־טרור תלולה
שרון. אריק של כפיקודו המפורסמת, 101 דה

 המסתננים של הרצחנית לפעילות שכתחליף אומנם נכון
 אולם הסדירים. צבאות־ערב עם לעימות ישראל נגררה
 צה״ל ידע וישירה, גלויה זו, מעין בהתמודדות מדובר כאשר
המתאימות. התשובות את למצוא

 לווינו־ נושא ששימשה המערכה, היא אחר מסוג דוגמה
 הגרמניים המדענים פעילות סביב ישראל, בתוך רבים חים

 כי להזכיר כדאי זוכרים, שאינם לאלה מצרים. בשירות
 של שורה בבירתו מצרים נשיא ריכז 60ה־ שנות בתחילת
 גם וחלקם גרמנים ככולם רובם עולמי, שם בעלי מדענים

שלו. הטילים תעשיית את שיפתחו כדי נאצי, עבר בעלי
 ישיר איום שימשה במצרים אלה מדענים של פעילותם

 לעצמה להרשות יכלה לא ישראל ישראל. של ביטחונה על
גלויה. בצורה נגדם לפעול

 נגד אחר מסוג מערכה אז נפתחה כזכור,
 התנגשויות של מיסתוריות פרשות המדענים.
 לפי חכילות־נפץ ומישלוח חטיפות, כמדענים,

 הסעירה כמצרים הגרמניים המדענים כתוכות
הש כין גרמה ישראל, את וגם העולם את אז
 שירותי־הכיטהון ראש של להתפטרותו אר

הראל. איפר דאז,
 פעולה שיטת על עוררין בישראל נמצאו אז שגם למרות

יעילה. היתד, השיטה אם ולשפוט התוצאה לבחון כדאי זו,

| נפוח אחד בלון |
 מד־ אותם נגד הטרור שכעיקכות היא וכדה **
 משירותם השני אחרי אחד פרשו הם גרמניים, ענים 3

מצרים. עבור
 תוכנית נכשלה הגרמניים המדענים של נטישתם בעיקבות

 התברר ששת־הימים מלחמת פרצה כאשר נאצר. של הטילים
נפוח. אחד בלון אלא היתד, לא כולה שכל

 עונש־ לפסוק יכולה מדינת־ישראל אין יוקרה של מסיבות
 מר, אולם ישראל. תחומי בתוך הנתפסים לחבלנים מוות

 העולם ברחבי לישראל הערביים אירגוני־הטרור שעושים
 החוקים ספר על מסתמכים אין במלחמה גלויה. מלחמה זוהי

 ישראל את שגררו הם אירגוני־הטרור באוייב. לפגוע כשיש
זו. למלחמה

כ גם יעילותה את להוכיח יכולה ישראל
 כ-1 הנשק כאותו תשתמש אם רק זו, מלחמה

מחייכת. זו שמלחמה השיטות אותן

 מדען של בתוגרסה היידי
ש־ גרמני טילים

בעיניח שנפגעה המצרים, לשירות גוייס
לאביה. שנשלחה מעטפת־נפץ שפתחה בעת

בביירות הפשיטה
 פשיטת אתרי צולמה זו תמונות סידרת
למ ביירות. של התעופה נמל על צה״ל

 דמים שפיכות ללא עברה שהפשיטה רות
ישראל. נגד נזעמות תגובות עוררה היא
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אז נהרגים בהם מעשים בנפש. פגיעה לגבי הדין הוא
 באירגוני־ במאומה פוגעים אינם מדינות־ערב של רחים

 את ילכדו כאלה פגיעות כי מקווים אלה להיפך: הפידאיון.
 הפידאיון השפעת את יותר עוד יחזקו סביבם, ערב עמי

עמי־ערב. בקרב

1 במישרדים פגיעות }
 דעת על לאחרונה נתקבלו אלה אמיתות כי דמה ך
 כן ועל בישראל, זו בעייה על דעתם את הנותנים רוב ^

 נגד ממכות־גמול לעבור שמטרתן ההצעות עתה התרבו
עצמם. אירגוני־הפידאיון נגד מכות אל מדינות־ערב

 מכפי מסוכר יותר הרכה הוא זה דכר אולם
ראשון. כמכט שנראה

 הפידאיון עם להתמודד מסוגלת ישראל כי ספק אין
 הישראלי, האופי מלחמת־הטרור. מישורי בכל הפלסטיניים

 אלה כל — אירגוני־ד,מחתרת מסורת צד,״ל, של החינוך
 לס־ הפלסטינים את מאשר יותר הישראלים את מכשירים

וחבלניות. מחתרתיות בלתי־סדירות, עולות־יחיד
 ישיגו כאלה פעולות האם היא: השאלה

כלשהי? מטרה
בביי פלסטין לשיחרור האירגון משרד הופצץ בשעתו

 על־ ,ישראל מטעם בוצע המעשה כי טענו הערבים רות,
 כונן המשרד, מול דירה ששכר הולנדיים תיירים זוג ידי

הפגז. שנורה לפני לחו״ל והסתלק עצמית, בהפעלה באזוקה
 משרד כי החבלה, אירגוני לפעולות קץ שם לא הדבר

 פעולות״ את אלא שירת לא בביירות אירגון־השיחרור
שלו. התעמולה

 ולביו־ למטכ״ל זקוק אינו אירגון־מחתרת
 ההיפף: את לומר שניתן ייתכן רוקראטיה.

 מכיו־ משתחרר שהוא ככל גוכרת יעילותו
מ״מימסד״. מעסקונה, רוקראטיה,

 מטוס פיצוץ כמו פעולות ליזום כדי במישרד צורך אין
פרטית. בדירה מחתרתי חדר בהחלט מספיק לכך סמיס־אייר.

במח רבה במידה הפידאיון מוסדות פועלים עתה כבר
 כי למשל, סיפרו, עימם מגע שקיימו זרים עיתונאים תרת.

וב במקומות במחתרת, כאלה פגישות מתקיימות בביירות
 עורכי־ של פרטיים במשרדים מראש, נקבעים שאינם שעות

ורופאים. דין
 מפני כעמאן, כיום כף המצכ אין כי ייתכן

 מוגנים עצמם את הפידאיון מרגישים ששם
 הפי־ יירדו זה, כיטחון יתערער אם אף יותר.
 מיש־ את יפזרו שם, גם לחצי־מחתרת דאיון

 מכלי הכולטים, המיתקנים את יחסלו רדיהם,
לפעילותם. יזיק שהדכר

ב ביותר היעילים אירגוני-המחתרת שני ולח״י, אצ״ל
לביורוקראטיה. או למישרדים מעולם הזדקקו לא עולם,

1 במנהיגים פגיעות 1
 פגיעה לגבי גם מסויימת, במידה נכון, זה ל ך*
במנהיגים. ^

 את לחסל היא שמטרתן פעולות על לחשוב הוא טיבעי
הפידאיון. של ביותר הבולטים המנהיגים
 שחלק להניח ויש שונות, דרכים יש לכך

ככך? יושג מה היא: השאלה יעילות. מהן
 חבש, עראפאת, — השונים האירגונים ממנהיגי כמה

 אחרים רבים היטב. ידועים — ואחרים ג׳בריל חוזתמה,
הישראליים. לשירותי־הביטתון בוזדאי, ידועים,

 הריגתם, - כאלה מנהיגים של חיסולם אולם
 להיחשם יכולה אינה - לכידתם פציעתם,
 אף כי כאירגוני-הפידאיון. מכרעת כפגיעה

איש ככחינת אינו האלה המנהיגים מן אחד
תחליף. לה שאין חשוכה, יות

 צעיר במנהיג למשל, עראפאת, החלפת כי מאוד ייתכן
להיפך. במקום הפידאיון, יעילות את תגביר יותר

 הפי־ את תפחיד כאלה פעולות כמה שהצלחת ההנחה
 אינה פעולותיהם את תעכב ובכך אותם תרתיע דאיון,

 בעולם. מלחמת־מחתרת בשום מעולם קרה לא הדבר רצינית.
 לרוב חדשים, מנהיגים תמיד מעלה מנהיגים של חיסולם

לצמרת. להגיע להזדמנות הממתינים יותר, וצעירים קיצוניים
 הריגת את הסוכה, כדוגמה זה, בהקשר המזכירים (יש

 לכמה לח״י חוסל שבעיקבותיה שטרן, ״יאיר״ אברהם
 הצליחו האנגלים כלל. תופסת אינה זו דוגמה אולם שנים.

 לוחמי כל את אלא שטרן, את רק לא לחסל 1942 בראשית
לכי או הריגתם על־ידי יוצא־מן־הכלל, ללא כימעט לח״י,
 היהודית דעת־הקהל שכל לכך הודות נתאפשר הדבר דתם•
 עם שיתפה־פעולה ואף שטרן, של אירגונו נגד אז פנתה

,1945/47 בשנות בלח״י, דעת־הקהל תמכה כאשר האנגלים.
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