
)9 מעמוד (המשן
 דיונים רבות, בפגישות יופיע רוא הנקם•

ה הסטודנטים התאחדות של כיו״ר וישיבות
זה. לאירגון שייכותו את ויסתיר פלסטיניים,

 הנהגות אל להתקרב לשאוף עליו 9
 מהם, אחד כל על רצוי ולהיות האירגונים,

 אירגוני בקרב כוונותיהם. על ללמוד גם כך
צעירי־הנקם. אירגון על ימליץ התלמידים

 היסודות את בכתב יכין תייסיר 9
 לצד ידאג האירגון, של הרעיונית למיסגרת
 כרוזים, בצורת יופץ החומר הפוליטי.
 הקאומיון* תנועת של כלי־ההפצה באמצעות

 חילוקי־ של במיקרה ובגדיה. ערב בארצות
 תיישיי־ בין הסכמה תגובש רעיוניים דעות
רביע. מחמד לבין
 בהקמת להתחיל תייסיר על הוטל •

 פלסטיניים ותלמידים סטודנטים התאחדות
 סוכם בראשה. ולעמוד המיזרחית, בגדה
העולמית. בהתאחדות לשלבה ידאג שהוא

 כלל■ את לנחקר הסביר רביע מחמד 9■
 הוא עליהם. השמירה וחשיבות המידור
 סוד יגלה לא כי השלושה ליתר נישבע

האירגון. מענייני
 עוד הוסיפה עלום־השם העד של עדותו

תוכניות. ועל פגישות על פרטים עשרות

 לבית־ שהוגש השני העיקרי במיסמן־ גם
 ושיחות. פגישות אותן על דובר המשפט,

 חמישה פני על והשתרע כערבית, נכתב הוא
הוז קובעה. של הצפוף כתב־ידו של עמודים

 עימם אשר גברים, של שמות עשרות בו כרו
 ב־ פעילים אלה שלו: ההסבר בעמאן. נפגש

 עימם נפגש והוא שונים, ערביים אירגונים
הסטודנטים. כיו״ר תפקידו במיסגרת

הפגי נראו עלום־השם העד בעיני ואילו
 היו האנשים כי תמימות. פחות הרבה שות

ש הפלסטיני השיחרור צבא קציני ברובם
 לפעולות בדרכם — מקאהיר לעמאן הגיעו
הוא עזה. וברצועת המערבית בגדה חבלה

 חברי הם אל־ערב אל־קאומיון אנשי *
 נאמנות בשל אל־בעת, מתנועת שפרש פלג

 בגלל אן בקאהיר, מרבזס לננבד־אל־נאצר.
לאירגונו. הצטרפו לא משוקיירי, הסתייגותם

קובעה תייסיר עם ראיון
 במוס־ ובנאירובי, בסופיה היה וא ך*

החי שבמונגוליה ובאולן־באטור קבה 1 1
 לישראל. צרות עשה הוא מקום ובכל צונה.

ה של המישלחות ראשי בין הסתובב הוא
בינ קונגרסים לאותם שבאו סטודנטים,

 החלטות־ ניסח אפילו ולפעמים יזם לאומיים.
לישראל. גינוי

 הגבודת, קומתו בזכות רק השפיע לא הוא
 השחור,-' ושיערו הגדולות החומות עיניו
העו ההתאחדות יושב־ראש שהיה מפני אלא

הפלסטיניים. הסטודנטים של למית
 )29( קובעה תייסיר מוחמד עמד השבוע,

ברמ הצבאי בבית־המשפט הנאשמים, בתא
 חודשים ארבעה לפני נתפס הוא אללה.

 שכור, בחדר לבדו המזרחית, בירושלים
בהס־ תייסיר הואשם עתה בפיג׳מה. לבוש

 איש בהיותו — העד קבע — איתם נפגש
ובאל־קאומיון. הנקם צעירי בארגון מרכזי
 היה זי, קביעתו על הזר שהעד פעם כל
 של פניו על משתפך הכחשה של גדול חיוך

 לח־ור ההזדמנות לו ניתנה וכאשר קובעה.
 אחר פעם אותו ושאל שב העד, את בעצמו

 ב־ רשום חבר שאני הודיתי ״האם פעם:
רשום?״ חבר שאני הוכחה יש האם אירגון?

★ ★ ★
ת?זא עשה מדוע

* ה ך ל א ה ש פ ח י ר  מדוע היתה: באולם ש
 עסקן־הטודנטים, דחף מה זאת? עשה 1 1

 קשרים והמקיים כולו, העולם ברחבי הידוע
 ויסכן הירדן את לחצות רבים, אישים עם
שלו? הקאריירה המשך ואת עצמו את

 רצה :בפשטות זאת הסביר עצמו הוא
 לקבל הצליח לא כאשר משפחתו. את •לראות
מערבה. הסתנן — האדום הצלב דרך רישיון
״ראי־ ישראל? נגד לפעול אותו מניע ומה

השיב. שנהרסה,״ אחרי קלקיליה את זזי
 להצטייר גם יכלה התביעה מעדויות אבל
 הודות למעמדו שהגיע עסקן אחרת: המונה

אל־קאומיון,והשמאל פעילי של לתמיכתם
 הסטודנטים. התאחדות בקרב האחרים נים

 היו״ר על לגבור היה יכול לתמיכתם הודות
כ לכן, שוקיירי. של אירגונו איש הקודם,

לעזר זקוקים אל-קאומיון ראשי היו אשר
והתלמי הסטודנטים את לארגן כדי — תו

 — מחתרודת לפעולה בשטחי־הביבוש דים
חובתו. את למלא לו קראו הם

הנאשמים. הא אל הגיע וכך —ציית הוא

חא ברמאללה ונאשמים נ
?לב-ךור אצלך זזיטה

לא. לא. (מופתע): —
 ישראלים לפגוש לך הזדמן האם

? באירופה
בהחלט. כן. —

מי?
.מבין אתה סוד. זה אבל סליחה, — . .

ישראלים? מין איזה
 שיש יודע אני מתקדמים. ישראלים —

או מכבד אני מתקדמים. אלמנטים בישראל
 מתקדם גורם כל מכבד שאני כשם תם,

 — ריאקציוני גורם לכל מתעב שאני וכשם
ערבי. אם יהודי

קומוניסט? אתה
אני אבל אירגון, לשום שייך אינני —

ימרו זזו 3זז1ד1תר11
 לאירגון בהשתייכות וגם לארץ, תננות

בלתי־חוקי.
 ויכוח התנהל כך על אירגון? איזה

 הירושלמי עורך־הדין הסניגור, בין מייגע
 שרותי־ איש עד־התביעה, לבין סיוון, עוזי

 בראשי־תיבות רק נמסר ששמו הביטחון
בית־המשעט. לנשיא

להבין, היה אפשר הארוך הויכוח מן
 אל־ אל־קאומיון ששמו גדול אירגון קיים כי

 מראשי אחד הערביים״). (״הלאומנים ערב
 קובעה, את בעמאן לביתו הזמין זה אירגון

 על הוחלט — שניים עוד עם יהד — ושם
 אל־ צעירי שייקרא הדש, אירגון הקמת

 זרוע גם לו תהיה ואשר אל־ערב, קאומיון
צעירי־הנקמה. צבאית:

 מספר קובעה את שחקר העד־המומחה,
 מרכזי הבר הוא תייסיר פי הצהיר. פעמים,

עוייניש. אירגונים של זה במיכלול
 את ניצל הזה" ״העולם כתב

 לשוהה כדי במישפט, ההפסקות
 המתורגם תופנו זהו קובעה. עם
 בערבית: שהתנהל הראיון, של

 מתי מקלקיליה. שאתה מכין אני
לאחרונה? שם היית

 המלחמה. אחרי בספטמבר. ביקרתי —
 מאמי הגדול, אחי הריס. בית־אמי את ראיתי

בהפצצה. נהרג החורגת,
לעשות... אותך דחף וזה

 לעסוק זה שעשיתי מה כל תראה, —
 פוליטית. פעולה זאת בענייני־סטודנטים.

 בענייני־צבא. עסקתי ולא איש־צבא לא אני
בכך. מתגאה הייתי איש־צבא הייתי אילו

 ימכייז כאן קם הייתי מכחיש. הייתי לא
 אותם ולסלק בישראלים ללחום שזכותנו

מאדמתנו!
זאת? עושה אינך מדוע

 הזה המשפט וגם פוליטי, איש אני כי —
פוליטית. מגמה לו יש

? איזו
 איתי. לנטרל בכלא. אותי להחזיק —

מהמחזור. אותי להוציא
מה? כשביל

 להזיק יכול אני כמה יודעת ישראל כי —
 אתך הנה, בעולם. שם, בגדה. פה, לא לה.
 היה הוא כליפה. אחמד את תפסו הוכהה: לך

 הגדת בכל אל־קאומיון אירגון על הממונה
שנ לו ונתנו מייד אותו שפטו המערבית.

 חודשים. ארבעה החזיקו אותי מאסר. תיים
לי! יתנו כמה ותראה

לדעתך? כמה
שנתיים. לפחות —

בדיוק? כמה
 להכניס רוצה שאינו כמי (מהסס, —

 לבסוף); שופטיו. לראש חמורים רעיונות
יותר. לי יתנו תראה, יותר.

למה?
 לא הוא חשוב. אינו כליפה אהמד —
 להזיק. יכול אני חשוב. אני אבל ידוע.

זמן. הרבה כאן אותי יחזיקו אז
★ ★ *

נשוי? תה *ץ
ארוס. לא, —

למי?
מצ׳כיה. בחורה —

הסוציאליס הקומוניסטים, את ואוהד מכבד
והקאומיון. טים

 מצבך על מביט אתה איך
? הנוכחי

 את להכיר הזדמנות בשבילי זאת —
.ישראל . .
 אתה צודקת. אינה תשובתך לא,
 ישראל את להכיר לומד אינך

 חלק רק מכיר אתה בכית־הסוהר.
ישראל... של מסויים

 לא אותי. המעניין החלק זה אבל כן. —
 השפעה להם שאין מהמתקדמים לי איכפת

 הקובע-, הוא השלטון. לי איכפת בישראל.
 (מהרהרז להכיר. לומד אני פרצופו ואת

 פסק־ את אשמע כאשר באמת אותו .אכיר
הדל•

★ ■★ ★

? בינתיים ף
 בעיני. חן מוצא אינו רואה שאני מה — |

 ש־ אלה בראש היה הוא סביר. הקצין ד,נה,
 וכשאמרתי אותי. עצרו כאשר אותי, זזיכו

 שאני לי ענה אותי, היכר, שהוא כאן לו
שקרן? לי לקרוא אפשר איך שקרן.
אותך? העליב זה

שאלות. לו להציג סירבתי לכן כן!—
 זה — שקרן לי קורא וגם אותי מכה .גם

זה? צדק
וראה. לפסק־הדין, חכה

 את לסיים אנשי־המישמר ביקשו (כאן
מסור במקומו): התיישב קובעה השיחה.

 הירהור (אחרי למתקדמים. דרישת־שלום.
למתקדמים! רק ■קל):

במדינה
העם

--- ״1,11,1, 1,1,מתנחלים,
מתחסדים,
מתכחשים

ומע לפוליטיקאים בז הממוצע הישראלי
אנשי־צבא. ריך

 בעיר האחרונים, בשבועות שאירע, מה
 זה• כפול יחס לחזק רק יכול חברון,

ההת יותר בלטו לא מקום בשום כי
ה צמרת של והציניות הבאלאגאן חסדות,
 אנשי־ של האחראי היחס לעומת — עסקנים

הביטחון,
 הגיעה פסח ערב ההר. אל הראל

 למען ״התנועה אנשי של ..חבורה לחברון
 השלמה.״ ארץ־ישראל

דתית חובר, בממלאה פנים העמידה היא
 שבה ההררית, בעיר ליל־הסדר חגיגת : —

 קטנה קהילה 1929 לטבח עד קיימת היתר,
בחורי־ישיבה. של

 ולא אחרת, היתר, האמיתית מטרתה אולם
 עליה. לעמוד כדי רבה בחוכמה צורך היה
בחב ישראלית ״נוכחות״ ליצור רצתה היא
 תנועתם תביעת את לחזק כדי — רון

המערבית. הגדה כל את לספח הקטנה
 איסר המיבצע: של והרוח־החיה המארגן

 המנצל אשכול, לוי של אויבו־בנפש הראל׳
 מטרת־שינאתו את להעמיד כדי כל:הזדמנות

מביך. במצב
עבד ליל־הסוו ואכן, מגואל. יגאל

 של סימן כל הראו לא ובני־ד,חבורה —
לירושלים. לחזור רצון

 פשטה חיש־מהר לבדם. שם נשארו לא הם
ל אפשר הנך, כי השמועה, בחוגי־העסקנים

חסידי כל בעיני להופיע פוליטי, הון עשות
.< כגיבורי־מולדת. פוח הם

 מירבי ברעש זו הזדמנות שנזצל הראשון
 באופן הפועל שר־העבודה, אלון. יגאל היל,

ולהת הציבור לתודעת לחזור כוי קדחתני■
 ראש־הממשלה, בס על דיין משר, עם חרות

 תמיכתו מלוא את נתן הוא לחברון. אץ
לאנשי־ר,חבורה.

וגי מורת־רוח הדבר עורר בחוגי־הממשלה
 הגדה בהחזרת תומך שאלון ידוע כי חוך.

ירדן לממלכת חברון, גם ובכללה המערבית,
 בידי בלבד עמק־הירדן השארת תוך —

והקיבוץ־המאוחד. ישראל
 רובם אחרים. עסקנים באו אלון אחרי

בהע — מאלון פחות לא מתחסדים היו
 בעודם מספחים, של פנים בציבור מידם

לחו הגדה בהחזרת בחוגי־הצמרת דוגלים
 הדוגל בגין, מנחם השר זה: מכלל יוצא כיין. .

מלא. בסיפוח בפירוש
 נסחף לא אחד גורם ושקר. !*,מאות

הצב הכתבים השבוע הודיעו זו. בקלחת
 עמדת של המוסמכים המפרשים שהם איים,

למיבצע. בהחלט התנגד 'משרד־הביטחון צה״ל:
 ב־ נקבע בדברי־הכתבים ,.1בזז די לא

 רמאות על התבסס כולו המייבצע כי בילור,
 ל־ בפירוש הבטיחו אנשי־ר,חבורה ושיך,ר:

 למחרת מחברון יסתלקו כי גורמי־הביטחון,
החגיגית. הבטחהם את הפרו הם ליל׳הסדר.
 כבדי- משיקולים נובעת הבטחונית העמדה

 תתפרש זו בדרך בחברון התנחלות מילוקל.
 ישירה כהתנפלות בגדה ערבי כל בעיני

 לקראת ראשון כצעד הפלסטיני, העם בעתיד
דארצו. נישולו

 להשיג דיין משה הצליח בחברון דווקא
 הר,נ־ עם שיתוף־פעולה של מירבית מידה

 מוכן היה גם זה ולצורך המקומית, ,1הגו
הדתות. שר־ עם ישירה למריבה להיכנס

 לא יגביר בחברון ״מתנחלים״ של ג|רעין
 יכריח אלא,גם הבטחונית, המתיחות את רק
 שנייר־זבובים, כמו עליו. להגן צד,״ל את

עויינת. פעולה ימשוך הוא זבובים, מושך
 הממשלה, את לעניין צריך היה זה £ל

 חבריה אולם מוגברת. אחריות עליה להכיל
 וב־ הפירסומת, אחר במירוץ עסוקים היו,

הגור המוצלחת. הצביעות כתר על תחךות
 עול- את לקבל נאלצו הבטחוניים מים

עצמם. על האחריות

מנגנון
עוזאי 5ש׳ העוז

 תמיד היה מזכיר־ר,ממשלה של תפקידו
 ראשונה. ממדרגה מרכז־עצבים עמדת־צומת,

 מזכירת- של לידיה שעבר לאחר רק אבל
 גם להיות הפך ),55( עוזאי יעל הממשלה

 עק־ עם אגשים נעלמו שלא לכך הוכחה
ז)5 בעמוד (המשן

1599 הזה העולם—ר■■■■■■


