
 היהודי * שוב ווחו שו״ט־ עבדאודה
ה״פתח־ מפקד את ויא״ו שהתאסלם

א * ער יאסר הפתח, מפקד רואיין 0ך
 המיזרחית, ירושלים של בלב־ליבה פאת, | ן

שילטון־ישראל? תחת
 ממאמר להבין שניתן מה לפחות, זה,

 של 1968 יולי בגליון שהופיע תמוה,
 בחתימתו — האמריקאי אברגרין כתב־העת

 שליי- (״מארק״) עבדאללה כתב־הירחון של
 כושית נשא שהתאסלם, אמריקאי יהודי פר,

 שם המיזרחית, בירושלים והתיישב לאשה,
ומלחמת־ששת־הימים. הכיבוש עליו עברו

ריא־ הוא מאמר, באותו שלייפר, לדברי
 שורה מפיו ושמע ערפאת יאסיר את יין

מפוצצות. הצהרות של שלימה
 הגליון הופעת שערב למוות — וזאת

 ומפלד ובירושלים, בישראל שלייפר ישב
 אצל ימים, באותם ביקר, שלא ודאי הפתח
המומר. הכתב

★ ★ ★

מהכרתו העתיק
^סד קצת ריקה ך• תרלסולל ר י

 גלי־ שהיכה והסנסאציוני, התמוה מאמר ■*1
מו ארצות־הברית, ברחבי ערביים תעמולה

 אינו, עאמר״ ״אבו עם הראיון שעצם כיח
ב או עיתונאית בדותה אלא הנראה, כפי

פיברוק. — אלגאנטיות פחות מילים
 של שלימה משורה מורכב הראיון־כביכול

 לשלייפר כביכול שנמסרו ודיזזחים, הצהרות
 המפקד־הסרוריסם. על־ידי עצמו

הצהרות באותן יותר מדוקדק שעיון אלא ו11מ

העברית. בירושלים זר ככתב הסמכה
★ ★ ★
בכראמהץ ג?המו מה7

 שלייפר, עבדאללה עבר כחודש פני ■יי•
בירדן. ולחיות לגור לצמיתות, /

שליי־ מכנה המועתק, לראיון בהקדמה
המוס גוזארה ״ציה הפתח מפקד את פר

נוספות: קביעות למי״.
 היתד, ,1968 ממארס פעולת־כראמה, •

.״נקודת־מיפנה״ .  מוחץ״ ערבי ״נצחון .
הישראליים. הכוחות על

 76ו־ איש 26 שאיבדה הודתה ״ישראל •
 שאבידותיהם מעריך אל־פתח אבל פצועים,

מ יותר הכל, בסך מונות, הישראליים של
איש.״ אלף
 הערכות־מצב על מבוססת זו ״הערכה •

 של הערכותיהם בשדר,־הקרב, אל־פתח של
ער וסוכנים הירדני, הערבי הלגיון אנשי
ב הדסה בבית־ד,חולים נוכחים שהיו ביים

 ונשארו — הקרב ביום היהודית, ירושלים
ש הגוויות את לספור כדי בביח־ד,חולים

.בהליקופטרים למקום הומסו .  ספרו הם .
נפגעים.״ מאלף יותר

אל־פתח, של הפידאיון שריםוחופש! ,פלסטין-שיחדור
י **י | ***י■ !,*!*יי י ■1111 י1 י * * # בנשק. מתאמנים שהם שעה ^•
למציאות!״ הסיסמה את הופכת אנשיו, בראש המתייצב ערפאת, יאסיר של הנהגתו ״עצם

גהדקה
 בלשונן, — לחלוטין זהות הן כי מוכיח,

ש הצהרות עם — ובסדר־אמירתן בניסוחן
לעיתו אבו־עאמר על־ידי לפני־כן נמסרו
עלייה. ז׳וזט נאית

מא על ספר לאחרונה שפירסמר, ז׳וזט,
 כתבת היא בישראל, הפלסטינים של בקם

 היא יהודי־אלז׳ירי. ממוצא בלתי־תלוייה
 הצרפתי, החדש השמאל חוגי עם נמנית

פראנם שבועונים: בשני בעיקר כותבת
 היהודי העיתונאי של בעריכתו אובזרבאטר,

 החוגים של כביטאונם המשמש דניאל, ז׳ן
 אפריק, ודן מנדם־פראנס: לסייר המקורבים

 בפאריס, המופיע תוניסאי־צרפתי שבועון
 ארצות־ ואת אפריקה יבשת את המשרת

 ראיונותיה סידרת את פירסם ואשר — ערב
הפתח. של אנשי־הצמרת עם

 עלייה, העיתונאית כמו בדיוק ואומנם,
פ א ז׳אן של כתב שלייפר עבדאללה משמש

בש הפחות־סדירה עבודתו על נוסף ריק,
הנוע מכתבי־העת אחד רביו, אברגרין ביל
אמריקה. של ביותר זים

 העיתון הוא אפריק זין מזאת: יתירה
בזמנו, שלייפר, עבדאללר, קיבל שבגללו

במכסיקו!״ ..נטו
של מאבקו את מזכיר בישראל יון

 נמנע שאירגון־הטרור העובדה עצם #
ונש המקובלות, בשיטות־המחתרת מלנקוט

 עדיף כוח עם ״להתנגש כדי בכראמה אר
 משום בא —להרים״ לברוח במקום ומכריע

תבו שנות עשרים על לכפר רצו שהערבים
בק לספקנות־עצמית שהביאו ערביות, סה
 צריכים היו ״הפלסטינאים הפלסטינאים. רב

ישראלית.״ למיתקפה יכול שערבי להיווכח
 שלימה שורה שלייפר מעלה אחד, מצד

 נגד מאד חמורות והאשמות טענות של
 של בפיו ברובן, אותן, שם הוא ישראל.

 של מדבריו שנלקטו אף וייתכן אבו־עאמר
אחרים. במקומות שפורסמו פתח מפקד

 מפקד־ דרך שלייפר מאשים למשל, כך,
 מפקדי־חבלנים, שני ברצח ישראל את הפתח

 מוח־ והקאפיטן אבו־ליילה עומאר הקאפיטן
 לדבריו, טענה, ישראל אשר סמארה, מד

שעד, — שלהם בתאי־הסוהר ״שהתאבדו

 ל לשלייפר, אמר אבו־עאמר
 הפירא של שמאבקם דבריו,

במכ סאפאטח הגנראל־השורר

 לגבול מעבר הערביים הלוחמים מאבק את להשוות גם ״אפשר סיקו.
 ב־ הווייאט־קונג לוחמי של אלה כסו — יותר מודרניים לסיפורים

ידועה. הערביים הלוחמים על שדעתו שלייפר, אומר וייאט־נאם,״

 נרצחו.״ סתם שלמעשה
 ההודאות, את להכחיש שלייפר מנסה כן

 הנתפסים: החבלנים שמוסרים
 פלסטינאיים צעירים מאשימה ״ישראל

 אומר שלנו,״ לאירגון שייכים שהם רבים,
 התרגלו ״הם שלייפר. לדברי אבו־עאמר,

הנ על-סמך אנשים, בסתם ולהתעלל לעצור
 מביאים הם אלה מעצרים בעיקבות זו. חה

 מס־ את המשמשות ביותר, מוזרות הודאות
 זהו ישראל. של העיתונאיים עות־ר,תעמולה

הבסי הפסיכולוגיים מאמצעי־ר,לוחמה אחד
באל־פתח.״ במאבקם שלהם, סיים

★ ★ ★
המוסלמית הבריגאדה

הט ת, ענ ר ח  אבו־עאמר, של בפיו א
— הלא־ערבי — המוסלמי שהעולם היא,

בינ לבריגאדה מאגר־עתודות להוזת עתיד
בישראל. למלחמה לאומית
 שלייפר: של במאמרו אבו־עאמר, אומר

 ההמונית התמיכה את במיוחד חשים ״אנו
 הבלתי- המוסלמי העולם מצד במאבקנו,

 ירושלים אובדן על זועם זה עולם ערבי.
הישרא של הבלתי־נמנעים נסיונותיהם ועל
 של האיסלאמית מהותה את להשמיד לים

הקדושה. העיר
 רק לא חשובה הלא־ערבים של ״תמיכתם

 — ומוראלית וכלכלית מוסרית מבחינה
 מוג׳אהדין העת, בבוא לספק, כדי גם אלא

 מתנדבים של בינלאומיות בריגאדות —
 מאוחר בשלב למאבק שיצטרפו מוסלמים,

יותר.״
הרא המוגיאהד זה בעול נושא בינתיים

שלייפר. (״מארק״) עבדאללה שון,

 פס מסומן זאת לעומת בתיהם. לאורך
 ונטיעתו מטרים, ששה־שבעה ברוחב ירק

למטר. ל״י 30־25 להם תעלה
 15 דרושים היו האלה הפרטים להבהרת

 האמינו, והתושבים חודשי־התכחבות,
 ״,־ תבוא — כזו סחבת אחרי כי לתומם,
במהרה. ׳גאולה  שלוש עברו בחירות. כשנת לא גם
 הגשם קרה. לא וכלום תמימות, שנים

 החשופים הצינורות חול, לסחוף המשיך
 ראש־ מידי עבד והטיפול להתפוצץ, המשיכו

בנובמבר פיינברג, ישראל סגנו, לידי העיר

 ליפא ״האדריכל כי לזיתונה, הודיע 1964
 הירק, לפס תוכנית להכין נתבקש יהלום

 יוכלו הבאה העונה שלקראת מקווים ואנו
בסידורו.״ להתחיל

 זיתונה כתב ושוב — חלפה העונה
 שנת זו שבהיות התקווה את הביע מיכחב,
 הפעם ההבטחה. תקויים ),1965( בחירות

 בקשתך את ״העברתי כי פיינברג, לו בישר
 המטפל ראש־העירייד, סגן טבצ׳ניק, ד. למר

 ההכנות כל נעשו לי שידוע כפי בנדון.
 את ומכינים זה, במקום הירק פס לסדור

למיכרז.״ זה

 התעורר תמיד — בדיוק שנה כעבור
 עונת־ לקראת מחודשת לפעילות זיתונה

 לפיינברג. מיכתב עוד נשלח — הגשמים
 נבנו רבות, ערים פותחו זו תקופה ״במשך

 רבים ואלפים מגרדי־שחקים, של רב מספר
 ואילו נסללו. כבישים של ק״לומטרים של
 100ל־ מגיע אינו שאורכו שלנו, הירק פס

צמח.״ טרם מטרים,
תשובה. הגיעה לא אפילו הזה למיכתב

 עונת־ והתקרבה נוספת, שנה חלפה כך
 נוסף. מיכחב הריץ זיתונה .1967 הגשמים
ראש־ למעמד לטפס בינתיים הספיק פיינברג

 לא וערך־הבטחותיו יעילותו אבל העיר,
השתנו.

 הנטיעות ממחלקת מיבתב קיבל זיחונה
 בודקים ״אנו כי לו נאמר בו העירייה, של

 ברחוב־ הירק פס של מעשי בצוע אפשרות
 לך נענה שבועות מספר שתוך ומקווים כס,

בנדון.״ תשובה
 הגיעה. לא כזו תשובה ששום מובן,

 שוב והחורף חלף, שלו האבק עם הקיץ
 יותר עייף, יותר קצת — זיתונה התקרב.
 התיישב — עקשן פחות לא אבל מאוכזב
לראש־העיר. נוסף מיכתב לכתוב השבוע

16243 הזה העולם




