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| MOVIMENTOS TERRORISTAS PALESTINDS --
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7 Organização dc Libertação da 8 emו 1964 por ini |

Cejativa do Egito que resolveu forrar a OLP para próprio proveito e. aid

ara fazer oposição ac Exército dc Libertação da Palestina,tutelas

o pela síria.O interesse do lgito pela OLP deveu-se à sua vontade

0 86 liderar o munão arabe,acolhendo também a causa palestina, 6 apro יי

ונב A organizaçã terrorista para promover terror e aistúrbios '

“nos país S arabes com 58 ףוגהנ8לבממבה

5 021000 0foi Feita por iniciativa e acitamento de deci

são dos paiscs úrubes c não pelor valestinos.Não foi a guerra dos!

4 6 dias em 1967 que provocou £ eporccimento ga OLP. Esta ainda apare

“ geu na énocn em que à Judeia c Sianria(Cisjordânia) cram parte da

Jorgânia c a faixo de Gaza do Egito,
A OLP é uma orgnnização neterogéêneo que agregao moioria dos *

grupos dc “error que scguem divers: ora ideológicas 6 sê

tuteladas por diversos paises árabes ever ntes entre si.

A base En OLP é o Gonselho א0ג nor

representantes de todos us grupos “erroristiisfem sao gede-em 201-

rute c poscui varios àcpartamento: (polític o, tesouraria ,cic. jogada

país Arabs page ums certo qquansia para ₪ OLP, determinado pela”“Liga

dos cetidos Árabes.A OLP possui órcãos de inaformção como avRAGio-

voz da 20168%1הה"6"קר188%1ת₪2;געה" cuc é 890 principal. diúrio.

4 012 6 um órgão ê: muita ו prro os8 árabes .

A necessidade destes eu manvtcr a OLP,consist= no fito Ce terem um

argumento para sc manv.rcm unidos « com o mosmo pensamento final:

acstruir o 330000 8662 1

4 6 problema prlestino ficou mais intensificado,na prática,ox508

2 guerra Cc 1967 uurndo Israel conquistou vários territorios-que

estão cm ם0טסס8טכ 856 hojzícom exceção do deserto do Einai).
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- QUIROS MOVIMENTOS
גיייו NEGRO,4. SAIKA, PRBNTE POPULAR COMANDO GIRAL,

RENA POPULAR PAES UTBERTAÇÃO DA PALESTINA! , FRENZA POPULAR DEMO-

CORÁTICA PARA LIBERTAÇÃO DA PALESTIFA 3 FRENTE De LIDERTA Ção ÁRABE
ão os grupos terroristas à1 CIP. |

po mA לתזז

07 crinão velo 20150 ,סעקגמ600205683026900061700-86א
Pecguindo cui supremacia na CLP quinde seu Ji“der Yasser Arafat, to

< .תסוג- 0 01625 62 022.26 como objetivo à formação de um pais 0

“ano democrático arabe c varn tal recorre a luta armada tipo guer-

לבב .

GN -SELEMBRO NEGRO
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E Sub-grupo da AL PARAH para Qtentacdos no cxterior.Seu lider ici

RAR TYAD Bote grupo não atua0 1973. Estn organização e uma das
í to

õ
ne

criadas mra camuflar e não soruromeser q OLP perante a opilil.
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