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פת״ח׳ שד במאסר הושמו האירגון ראשי שפיבוודדמיס. ללא פתע,
בצפון, טריפולי — אש״ף שבפיקוח -הערים בשאר דומה פעולה נערכה היום למחרת

 פת״ח, של איש־המיבצעים אבו־עיאד, ניהל הפעולה את וערי־השדה. בדרום, וצור צידון
מלבנון. עראפאת •של בהיעדרו

 לשורות בהמוניהם עברו האירגון לוחמי מלהתקיים. אל־צעיקד, חדל רגע מאותו
 אל־ של אנשי־השורה כי טיבעי, זה היה הסודי. הצבא נגד שלחם פת״ח, של הצבא

 פלסטינית, לאומית תודעה בעלי היו - סורים ולא פלסטינים, שהיו אותם - צעיקה
 א׳ש״ף. עם מקומם בי הבינו אש״ף, את לשבור מנסה סוריה ני לדעת שנוכחו וברגע
 צבא־השיחרור־ד,פלסטיני, של הסוריים הגדודים משורות היתד, דומה המונית עריקה

הפלסטיני. לצד עברו שחייליהם
 שם פועל הוא בלבנון. הסורי זבאיזור־ר,כיבוש בסוריה רק אל־צעיקד, קיים כיום

ממשיכים ראשיו נוח. להוות חדל הוא האמיתי, הפלסטיני במחנה גלוי. סורי כסוכן

 ו.פ אלא •מלו, ביותר הגדול המתחרה מן רק פת״ה^לא' אנפטרעכךבת2ל
עצמאי. באופן לפעול לו ושהפריע תוכו, אל שהוחדר הטרויאני הסוס מן

י לח אצ״ל, הגנה,
(*  ״!חזית של נוהר, את שצימצם התהליך היד, במהותו, שונה אך פחות, לא שוב ך

, הסירוב״. 1 1
 למחנה מחוץ דימויים מעולם. גדולים היו לא ב״חזית־הסירוב״ ׳המאוגדים האירגונים

 שאירגונים העובדה מן נבע הדבר בשטח. מאשר יותר הרבה גדול תמיד היה הפלסטיני
 לעצמם ואימצו העולם, ברחבי ויטרוריסטיים אידיאולוגיים גופים עם התקשרו אלד,

 אליהם משנו הם החדש. השמאל של האופנתי המארכסיזם !חיקוי שהיתי מהפכני ■סלאנג
 פת״ח .אל נמשכו ושלא אידיאולוגי, ברק שחיפשו הפלסטיניים, האינטלקטואלים את

 שנהרג כנפאני, רסאן כמו מחונן סופר לאידיאולוגיות. חשיבות מייחם שאינו הממוסד,
חבש. ג׳ורג׳ של אירגונו אל עולמית תשומת־לב משך בביירות, ישראלית פצצה על־ידי

 שהיו לוחמיה, ומיספר פוחח כשד לא חשובה היתה חזית־הסירוב
 בל עד שלה הווטו •טלה. הרם התעמולתי הקול בשל אלא מצומצמים,

 והגביל חזק, היה ישראל, עם הסדר לעבד להוביל היה שיבול מעשה,
הפת״חית. הנהגת־אש״ף שד כושר־הפעולה את מאד

 היוו סוריה, ובין חזית־יד,סירוב מאידגוני במה שבין הקיצונית העדינות למרות
 הלחץ שגבר ככל א־ש״ף. הנהגת נלחצה שביניהן צבת של לשונות אלה מחנות ישני

 מול לעמוד כדי ושמד, הבש עם היחסים את להדק עראפאת נאלץ ,אחד, מצד הסורי
פוליטית. פתיחות כל ממנו שמנע דבר הלחץ,

היו: חזית־הסירוב של העיקריים האירגזנים
 שהתיימרה הבש, ג׳ודג׳ ד״ר של פלסטין, לשיחרור העממית החזית •

מסועפים. בינלאומיים קשרים לה ושהיו מאדכסיסטית, להיות
 אחמד של הכללית, המיפקדה — פלסטין לשיחרור העממית החזית •
בפעולות־טרור. במייוחד שהתמחה יותר, קטן גוף .ג׳בריל,
שהיד, מי חדאד, ודיע בהנהגת לא־מכבר, שהתפלג החזית של חדש פלג •

 פעולת כמו האחרונים, מעשי־הטרור כל את שביצע הגוף זהו חבש. של וידידו עוזרו
עיראק. עם פעולה משתף זה גוף וכד. באיסטנבול, בנמל־התעופה הרצח אנטבה,
 עיראקיים. מסוכנים המורכב הערכית, השיחרור חזית •

קרוב פלסטין, לשיחרור הדמוקרטית העממית החזית חוואתמה, נאיף של (אירגונו
השמאלי.) ציביונו למרות לפת״ח, יותר

 במילהמת והשפעתו חשיבותו מרבית את איבד הזה המעיד בל
לבנון.

 של מילחמת־העצמאות את הזוכר לכל מאליו מובן והוא טיבעי, היה התהליך
 מיבצעיהם בשל רבה, בפופולריות ולח״י אצ״ל זכו הבריטים נגד הטרור בתקופת ישראל.
 ועלובה. פחדנית אפורה, ההגנה נראתה אליהם, בהשוואה חבריהם. וגבורת הנועזים

 זכו לוחמיה העיברי, הצבא לבסיס ההגנה גדודי הפכו המילחמה, שהחלה ברגע אך
עולי־ד,גרדום. זכר על האפילו הרוגיה אלפי ומרים, קשים בקרבות בתהילה

 שבר בן־גוריון דויד החדש. למצב בלתי־רלוואנטיים הפכו ולח״י אצ״ל כי הבינו הכל
 ולח״י, אצ״ל יהירות ברגאדוט). ורצח אלטלנה (בפרשת בקלות האלה האירגונים שני את

 אנשי על־ידי בזילזול, ואף התלהבות, בלי שם נתקבלו לצבא־ההגנה, במאוחר ■שטופחו
ומנוסים. ותיקים חיילי־שדה אז היו שכבר ההגנה,

במידהמת־ מתחלפת מילחמת־מחתרת כאשר כלתי־נמנע תהליך זהו
בלבנון. קרה עצמו הדבר ואותו סדירה, שדה

דבוטינסק■ שר הדוגמה
*  הכוחות את הביסו חייליו ש״ריון. קצת מרגמות, כבדים, תותחים — הכבד הנשק 1 י את בידיו עתה המחזיק הצבא זהו פתח. של הוא הלוחם הפלסטיני צבא ך

 הצבא של התקפת־המחץ בפני בהצלחה ועמדו המילחמה, של הראשון בחלק הנוצריים
 בעיתוני בתהילה זכה הוא שלה. השני בחלק העצומה, העדיפות בעל הסדיר, הסורי

 מינהל לו ויש לבנון, של בשטחים מחזיק הוא בעצמם. בוטחים וחייליו קציניו העולם.
ושיריותי־בי!טחון. מישטרה אזרחי,

 — ונשחטים נשחקים בלבנון הפלסטינים היו זה, צבא לולא כי הבין בר־דעת כל
מבוטלת. היתד, לקרבות שתרומתם אירגוני־הסירוב, חברי גם וביניהם

 בקרבות שעמד פלסטיני, חייל השתנה. הטרוד למעללי היחס גם
 טנקים של התקפה מול כשדה שעמד משנה, יותר כמשך כלתי־פוסקים

לטרו בסוד ירחוש איך — כבדים פגזים שד מטר תחת ביטוחה וששבב
זר? כנמל־תעופה וילדים כנשים היורה דה־לוכס, ריסט

 וגדל הולך ובשורותיו מלא, בפה פעולות־טדור לגנות לאש״ף עתה מאפשר זד, מצב
זאת. לעשות התובעים המנהיגים מיספר

 במהלך׳ נתגלה ג׳כריד אהמד כליל. נשכר אחד אירגון לפחות
 1וחדל התפלג, אירגונו פת״ח. על־ידי במאסר והושם סורי, כסופן הקרבות

משמעותי. גוש להיות
לעומת: התגמדו ד,ם לאין־שיעור. פחתה השיבותם אד קיימים׳ עדיין האירגונים שאר

רעיונית. מבחינה הן הגודל, מבחינת הן הכוח, מבחינת הן פת״ח,
 הלוחמים; הקטנים, האירגונים של הדימוי קיים היה בעבר השובה. נקודה זו גם

 הדימוי. כיום, והבלתי־עיקבי. חסר־המרץ הכבד, הגדול, פת״ח לעומת העיקביים, הנמרצים,
 ־ בדיבורי! הוא כוחם שעיקר כגופים נתגלו הקטנים האירגונים לחלוטין: שונה הוא

 הפלסעינז העצמאות את שהגשים הגוף הוא פת״ח ואילו טרוריסטיות, ובפעולות־סרק
 גורית זזסוכנים את וסילק הזרים האפוטרופסים עול את שפרק בשדה, עליה שהגן

אידית ובההמת מאש״ף בפרישה פעם לא חבש איים בעבר
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