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 זו, משובחת מתערובת תהנה

 המעודן היבוא מטבק העשויה
 עתיק״. הולנדי ב״סגנון ביותר

 ורב- בטעם עשיר ״היילנדר״
 וקריר עדין כה זאת ועם ארומה

יערי וידידיך אשתך גם במיוחד.
במינו. היחיד ניחוחו את כו

ליי• 3.50 - גרם 50
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העברית: בשפה

״גמישונים״
ה של שמם זהו — *גמישונים״■

 ״מרסי״. של החדשים גרבונים
מתאי שהם עד גמישים כה שהם
מיד ותהיה לגופך עצמם את מים
 מטר 1.50 (מגובה תהיה אשר תך

מטר). 1.75 לגובה עד
בלבד. לזוג ל״י 4.50

 בערב 20.30 בשעה ,8.3.70 א', ביום

התוכנית: תשודר
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הכללית בטלוויזיה
גם יופיע בה

אבנרי אורי ח׳׳כ
:הוויכוח נושא

הפלסטינית היישות
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)12 מעמוד (המשך

 פגיעה בו לפגוע עוד הבריטים הצליחו לא
ממש.) של

 מסויי־ אנשים נגד המופעל אישי טרור
היעד. את להחטיא רב סיכוי לו יש מים,

| בפחות־קיצוניים פגיעה |
 בדרך־ הנשכח צד, עוד זו לכעייה ש *

״חב על מדברים בישראל בוזיכוח. כלל
 בלשון ״פתחים״ או ״טרוריסטים״ לנים״,
 מעור עשויים הפידאיון כל כאילו כוללת,

 וכמה כמה ויש המצב, שונה למעשה אחד.
יריבים. ואף מתחרים שונים, אירגונים

 לחשוב צריכים טרור־נגדי, כששוקלים
י היטב: מ פוגעים? מאלה ב

 הוא יותר. קטן שהאירגון ככל
ש וככל יותר. קיצוני כדרך־כלל

 פחות גם הוא יותר, קטן הוא
 האירגונים דווקא פגיעים פגיע.

קיצוניים. פחות שהם הגדולים,
בוצעו האחרונות ההתנקשויות למשל:

העמ (״החזית ג׳בריל של אירגונו על־ידי
הכ המיפקדה — פלסטין לשיחרור מית

 שקשה יחסית, קטן אירגון זהו ללית״).
בו. לפגוע יותר

שהש באל־פתח לפגוע יותר קל בוודאי
 הקרוי הרשמי הפוליטי האירגון על תלם

פו לאירגון פלסטין״. לשיחרור ״האירגון
 במקומות רשמיים מישרדים יש זה ליטי
 בהם יושבים אבל — הערבי בעולם רבים

 עסקנים תועמלנים, ביורוקראטים, בעיקר
למיניהם.

לה עלולה כ״אל־פתח״ פגיעה
ש מזו ההפוכה המטרה את שיג

 חופש יתר מתן להשיגה: רוצים
קיצונ היותר לאירגונים ויוקרה

יים.
 הוא אל־פתח אירגוני־הפידאיון, כל מבין
 שהוא בטענתו אמת אין קיצוני. הפחות
 אנשיו באזרחים. לפגיעה עקרונית מתנגד

או בישראל. בבתי־מגורים פצצות מטילים
בהת אל־פתח עסק לא כה עד כי נכון לם

 במעשי־הטרור לא ואף במטוסים, נקשויות
 בשופרסל הפצצות כגון ביותר, הרצחניים
בוצ אלה כל האוניברסיטה. של ובקפטריה

הע החזית של שונים פלגים על־ידי עו
פלסטין. לשיחרור ממית

 הוא הישראלי שהאינטרס מבאן,
 ״אל-פתח״, ביריכי לפגוע בל קודם

 אלה דווקא אך יותר. הקיצוניים
 פגיעים כן ועל פחות, ממוסדים

פחות.

| ״אל-פתח״? של !־״סיזוף
 בעייה בפני שעמדו אחרות, רינות •1*

 רק כי למסקנה פעם לא הגיעו דומה,
 אחד אירגוני־טרור: לחסל יכול אחד כוח

עצמם. מאירגוני־הטרור
 שאירגודטרור קרה פעם לא
 כל את גופנית חיסל אחד גדול

 ל• למשוך שהצליח אחרי יריכיו,
 אותן כשם דעת־הקהל את צירו

בהן. דגלו האחרים שגם סיסמות
 ה־ היתה לכך הבולטות הדוגמות אחת

אצ״ל. נגד ההגנה פעולת — ״סיזון״
מש בעלת עובדה מעניינת זה רקע על
ביותר: רבה מעות
 מעשה-חב- 5אן בוצע לא בה עד

 בנמל־ או צרפתי כמטוס אחד לה
צרפתי. תעופה

 אל־פתח בין חזקים מגעים שקיימים ידוע
 להשיג מקווה עראפאת וכי צרפת, וממשלת

 רשמית־ או רשמית, הכרה מממשלת־פארים
 כי להניח יש הוויאם־קונג. כמו למחצה,
 ואל־ פאריס בין סודי משא־ומתן התנהל

המער מן כחלק מצרי, בתיווך אולי פתח,
עיסקת־ד,מטו את גם שכללה הצרפתית כה

לוב. עם סים
 אנשי היום פועלים בצרפת על־כל־פנים,

 המדיני במישור חופשי באופן אל־פתח
 התחייבות תמורת כנראה — והתעמולתי

הצבאי. במישור שם לעסוק שלא
 אחד: דבר לפחות מוכיח זה
 כיום, ״אל־פתח״ של בכוחו שיש

 האירגונים פעולות את גם לבלום
 בכד, מעוניין כשהוא האחרים,
 על זאת להצדיק יכול וכשהוא

הפלסטיני. לעניין הישגים רקע
המח מן ההפוך לכיוון מובילה זו דוגמה

המח מן מובילה היא נגדי. טרור על שבה
 המדיני, למישור חזרה טרור־נגדי על שבה

 ישראלית מדינית יוזמה של הכללית ולבעיית
עצמם. הפלסטינים כלפי
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