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 (1מרכז תנועת העולם הזה — כוח
חדש שולל את החלטת הממשלה לגבי
אי־השתתפות ישראל בשיחות יארינג.
המרכז תובע מהממשלה לחדש מיד
את ההשתתפות בשיחות ,בהתאם להת־
חייבותה המקורית של הממשלה.
הפרות הפסקת האש הנעשות על־ידי
המצרים והסובייטים ככל שהן חמורות
ומאיימות על בטחונה של מדינת־ישראל,
אינן יכולות לשמש עילה להפסקת ה
שיחות.
 (2השימוש שנעשה בבעיות השלום
והבטחון של מדינת־ישראל לצורך ה
מאבק הפנימי במפלגת השלטון ,ונסיו־
נותיהם של החוגים שוללי ההסדר ה
מדיני להפעיל אמצעי סחיטה ולחץ על
חבריהם בממשלה ,מהווה איום חמור
על הדימוקראטיה בישראל ועל אופיה
החופשי והמתקדם של מדינתנו ומוס
דותיה הממלכתיים.
התנועה נגד נסיגה וניצני המחתרות
הפאשיסטיות צריכים לשמש אות אז
הרה לאזרחיה הנאמנים ושוחרי השלום
של מדינת־ישראל.

״חטיפת המטוסים,״ כך אמרו רבים ב־
חו״ל וגם בישראל ,״היתד ,מתנה מן ה
שמיים לממשלת ישראל .מי היה פנוי לכ
עוס על ישראל בגלל הפסקת שיחות יא-
רינג ,כשהמטורפים הפלסטיניים משתול
לים?״
אם לבחון קביעה זו במבט קר ואובייק
טיבי ,אין ספק שיש בה הרבה מאוד מן
האמת.
לפחות לטוזח הקצר של תכסיסים פולי
טיים והשפעה על דעת־הקהל ברחבי ה
עולם.
אלא שגם יתרון עגום זה אבד בתחילת
השבוע לעמדה הישראלית .היה זה כאשר
ערכו חוליות הבטחון סריקות בשטחים
המוחזקים ,עצרו מאות ערבים באשמה ה
מעורפלת של קירבה ל חזי ת הע מ מית ל־
שיחרור פ ל ס טין; או סתם בגלל קירבה
משפחתית לג׳ורג׳ חבש וליתר מנהיגי
־החזית .אחרי כמה גימגומים ,אף הודתה
הממשלה כי מעצרים אלה הם תגובה ל
החזקת בני־הערובה החטופים בידי ה חזי ת.
העממית.

על עפרי פי פחת .במכה אחת הו
רידה ממשלת ישראל את עצמה לרמתם
של החוטפים עצמם ,בנושא זה לפחות:
הם מחזיקים בבני־ערובה ; גם ישראל ממ
הרת בעקבותיהם.
אך מה תעשה ישראל לבני־ערובה אלה?
תחזיק אותם עד שאנשי החזית ישחררו
את בני־הערובה החטופים? ואס לא ישוח
ררו בני־ה,ערובה שבידי החזית — התמשיך
ישראל להחזיק את הפלסטינים שנגרפו ב
המוניהם?
ואם ירחיק הטירוף של החזית הע מ מית
עד למעמקי התהום ,ויוצאו להורג כמר,
מבני־ר,ערובה החטופים — האם תתלה יש־
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בעולם הערבי של אז היו קיימים שני
מרכזים גדולים של תסיסה אינטלקטואלית,
המושפעת מן המחשבות הפוליטיות של ה
מערב :קאהיר וביירות .בשני המרכזים
האלה התארגנו גרעינים שמאליים וקומונים־
טיים ,שנועדו ברבות השנים להטביע את
חותמם על העולם הערבי כולו.

אל-ברוד
ואל-מדפע
ף ׳ו ד ג' ה כ ש ,הסטודנט לרפואה ,לא ידע
^ מנוח .אל הקלחת הפוליטית של ביירות
הביא את מיטענו האישי :הבוז ל״בוגדים״
הערביים ,העלבון הצורב של שייכות לעם
מובס,־ השינאה ליהודים שכבשו את עירו.
למיטען הזה הוסיפו אנשי־השמאל של ביי
רות את תפיסת־החיים המרכסיסטית ,את
סיסמות מילחמת־המעמדות .התוצאה :תורה
האומרת כי על העם הפלסטיני בפרט ,וה
ערבי בכלל ,לנהל מילחמת־שיחרור מהפ
כנית׳ וכי אין שיחדור לאומי בלי שיח
דור מעמדי .לא די לשנוא את הציונים,
אלא יש ללמוד מהם ,ולהשתמש בשיטותיהם
נגדם .״תורתנו,״ היה חוזר ואומר ,״היא
תורת מארכם ולנין — בתוספת אל־ברוד
ואל־מדפע )הרובה והתותח(!״
תורה זו היא תורת החזית הע מ מית ל 
ש יחדור פלסטין.

את הביטוי המעשי הראשון לכמיהתו
נתן ג׳ורג׳ חבש ,יחד עם חברו אחמד
ג׳אבר׳ פלסטיני כמוהו .הם ייסדו תנועה
שנשאה את השם אל־קאומיון אל־ערב )הל
אומנים הערביים( ,שקראה לאיחודו המהפ
כני של העולם הערבי כולו ,מהמיפרץ ה
פרסי עד לאוקיינוס האטלנטי .באופן מיי
די ראו את עצמם נושאי דגל הקידמה ה
שמאלנית נגד האחים המוסלמים.
סביב השניים התלכד גרעין קטן של
פלסטינים ,שבמהרה הצטרפו אליו גם סטו
דנטים לבנוניים.

סמל הבולשת
הזהיר אותו
^

שהוא נושא את תעודת הסמכתו
כרופא־ילדים ,שב ג׳ורג׳ חבש לעמאן.

ולעצור את הרופא השמאלני ,סילפו אליו
/הזהירו .״זה התשלום תמורת טיפולו
בבני,.״.״ לחש הסמל.
חבש ברח לסוריה ,בה השתלט האגף
השמאלני של אל־בעת ,התקשר משם עם
חבריו־לשעבר מביירות במאמץ להחיות את
הקשר .לא היה זה דבר קל :הסטודנטים
של אז התבגרו ,התברגנו ,התיישבו .ג׳ורג׳
חבש החליט שאולי מוטב גם לו לנסות
להסתדר בחיים .הוא נסע לכווית ,בה לא
היד ,לו קשה למצוא תעסוקה .״הרגשתי
שאני נחנק,״ סיפר לאחר מכן .על כן חזר
לדמשק ולמאבקו נגד השילטון ד,אשמי.
כמה ממכריו בגדה המערבית מספרים,
כי חבש היה קשור גם בניסיון־הנפל של
הרמטכ״ל הירדני לשעבר ,אבו אל־נוואר,
להפיל את שילטון המלך חוסיין .אבל אם
כן — אין כל הוכחה לכך .מה שאינו
מוטל בספק הוא ,שחבש הופיע בחשאי
למיספר פגישות במחנה אל־וחדאת וכי
עשרות פליטים צעירים הצטרפו למיפלג־
תו הבלתי־חוקית.

קוראים לו
״הסיני״
ך* מהפכה הגדולה בחייו של ג׳ורג׳
| \ חבש היתר ,המעבר מן הפעולה ההס
ברתית והפוליטית אל הפעולה המזויינת.
כאשר הוקמה אל־עאציפה ,הזרוע הצבאית
של אל־פתח ,הפצירו חבריו של חבש ב
מנהיגם כי ״הגיע הזמן לתת לרובה ל
דבר!״ הוא לא היה זקוק לשיכנוע רב,
ובתחילת  1966הוקמה החזית הע מ מית ל־
שיחרור פלסטין ,ששני מרכיביה העיקריים
היו אל־קאוטיון אל־ערב של חבש וקבוצתו
השמאלנית של נאייף חוואטמה׳ שבניגוד
לכל יתר מנהיגי המחתרת הינו ״ירדני
טהור״ ,ולא פלסטיני.
החזית רכשה נשק ,אך לא היה מי ש
יפעיל אותו .אחד מאנשי .החזית התקשר
עם שגריר סין בדמשק ,וזה הבטיח מייד
לארגן קורם ללוחמת גרילה בארצו .כעבור
שישה חודשים כבר עמדה תחת פיקודו
של חבש קבוצה ראשונה של לוחמי־
גרילה ,בוגרי הקורם הראשון בסין .הם
הביאו איתם לא רק ידע צבאי ,אלא גם
אלפי חוברות שתיארו בערבית את מחשבו
תיו של היושב־ראש מאו .בג׳ונגל המח
תרת הפלסטינית ,נדבק לג׳ורג׳ חבש ה־

מרכז תנועת העולם הזה — כוח חדש
קורא לאזרחי המדינה להתאגד ולעשות
הכל כדי שהסכנה המאיימת על מדינת-
ישראל מבפנים תחוסל בעודה באיבה.
 (3מרכז תנועת העולם הזה — כוח
חדש מגנה את הטירור הערבי וקורא
לארגוני הפידאיון הערביים לשחרר מיד
וללא תנאי את כל חוטפי המטוסים.
המרכז הביע דעתו כי תמיכת התנו
עה בזכות ההגדרה העצמית של העם
הפלסטיני ובזכותו הבלתי מעורערת ל־
יישות מדינית ועצמאית משלו — נות
נים תוקף מיוחד לקריאה זו.

נר אגש׳ חבש

חמי שה חבלנים ,תו שבי רצועת עזה,
מק שיבים לגזר־דינם ,בבית־ה מ שפט
הצבאי שמו שבו בעזה .הס היו חלק מחוליית החזית העממית לשיח״
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לשכת התלונות
של העולם הזה — כוח חדש
בהסתדרות
בהדרכתו של

אברהם וקסלר,

תקבל בכל יום ראשון ורביעי בין
השעות  9—7בערב ,במשרד ה
תנועה,

רחוב

החשמונאים
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ראל כמה מן העצורים שאספה השבוע
ברצועת־עזה ובגדה?
עצם הצגת השאלה מעידה עד כמה הת
קרבה ממשלת ישראל ,במעשה האחד הזה,
לעברי פי הפחת .התקרבות מחרידה עוד
יותר ,לאור ההצעות כי להבא יונהג גזר־
דין מוות נגד מחבלים פלסטיניים הנופלים
בידי ישראל.
מחשבות אלה מעוררות סלידה לא רק
בעולם הרחב; הן מקוממות גם את היש
ראלי ההגון והחושב.
מי בכל זאת מעוניין בצעדים כאלה של
ישראל? בראש וראשונה :דוקטור ג׳ורג׳
חבש וחבורתו .וכך נסגר המעגל :הוא עזר
לישראל לצאת ממבוכת הפסקת שיזזות יא־
רינג ,ישראל עזרה לו לצאת מן המבוכה
של מפעיל־יחיד של שיטת החזקת בני־
ערובה ואיום בהוצאות־להורג של האסירים
הערביים ואותם בני־ערובה.

רור פלסטין ,הו א ש מו בביצוע מע שי־מיקו ש והטלת רימונים .גזר־
הדין לא ה שפיע עליהם כלל ,ו שניים מהם אף מצביעים לאות ניצ
חון ,אל מול הצלם .ה לן רוח ז ה הוא אופייני למחבלים של חבש.

אביו פינה לו את הווילה השניה ,הפך
אותה למרפאה ברחוב המלך טלאל ההדור.
אך למהפכן השמאלני לא היה נעים לטפל
בבניהם של עשירים .הוא עבר לג׳בל
עמאן ,הקים מרפאה חדשה בלב מחנה־
הפליטים אל־וחדאת.
הוא טיפל חינם בילדי הפליטים ,וכשלא
היה להורים במה לקנות את התרופות
שהוא רשם להם ,תרם להם גם את הכסף.
מה הפלא שהיום שוכן מטה החזית הטנו־
מית במחנה אל־וחדאת?
יום אחד הופיעו אנשי־ביטחון ירדניים
במרפאתו של ד״ר חבש .אבל האיש לא
היה שם .הסתבר כי הבולשת גילתה ,ש
מרפאה זו היתד ,המקור שממנו הופצו
כרוזי־הסתה נגד בית־המלוכה וקראו לא
רק לשיחרור פלסטין מן הציונים אלא גם
לשיחרור העמלים מן המלוכה והריאקציה.
איך הצליח חבש לברוח בעוד מועד? סמל
מישטרה ,שנצטווה לצאת למחנה עם אנשיו

כינוי ״סיני״.
הזדהוול־יתר זו עם פקין גרמה לסיכסוך
הרציני הראשון בינו לבין שליטי דמשק,
חסידי מוסקבה .כמה משאיות עמוסות נשק,
שהיו בדרכן לירדן ,נתפסו בידי הצבא ה
סורי .החזי ת הע מ מי ת הודיעה כי נשק
זה מיועד לפעולת הפידאין בתחומי ישר
אל ,תבעה את שיחרורו המיידי .דמשק הו
דיעה שהיא מוכנה לנהל על כך משא־ומתן
רק עם חבש והפיקוד העליון של החזית.
אולם כאשר התייצבו אלה לשיחות עם נציגי
המודיעין הסורי — הם נעצרו.
חבש וחבריו הצליחו להימלט מכילאם ,אך
המחלוקת בין פקין ומוסקבה המשיכה ל
תת את אותותיה בהם .הפעם היה הפילוג
בצמרת החזי ת עצמה :האירגון התפצל ,כש
אנשי חואתמד ,פורשים ממנו ומקימים את
ה חזי ת הד מוקר אטית ל שיחרור פלסטין .טען
חואתמה :״חבש סוטה מדרך המארכסיזם־
לניניזם .הוא סולל את הדרך לפאשיזם!״

