ישבנו בחדר של נכבד בשכם .על הקיר
היתה תלוייה פעם תמונתו של המלך
חוסיין .עוד נשאר כתם בהיר במקום.
הוא מוסתר רק חלקית על־ידי תמונת־נוף.
״כמאל היה אחד מבנינו .הוא פעל למען
עמו ,ולכן הוא נרצח.״ אומר אחד הנוכחים,
איש משכיל בגיל העמידה.
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של חברתו ,על הפרחים האבלים על אבי־
דע ,מפני שאבידע אהב פרחים.

שני הרוגים של אותו לילה :נער
בעל צחוק מלבב מקיבוץ ,שאהב
פרחים ושלום .גבר מרמאללה ,ש
כתב שירים רומנטיים .נער שיצא
לפעולה כדי להגן על כני־עמו ,ו
נהרג .גבר שגלה לביירות כדי ל
הילחם למען עמו ,ונהרג.

זוהי אחת התופעות הנראות
מוזרות כיותר כעיני ישראלי ,ה
משוחח עם פלסטינים  :למרות ש■
הפידאיון עוסקים בטרור ,אין הרי
גת במאל וחבריו נראית להם ב־
מעשה-מילחמה לגיטימי ,אלא כ
רצח ברברי.

אבידע שור ,המסמל בעינינו את כל
הטוב והיפה — ושבני שכם רואים בו
רוצח נתעב ,כובש מגואל בדם.
כמאל נאצר ,המסמל בעינינו את תאוות-
הרצח המטורפת של חבורת טרוריסטים,
צמאת־דם — ושבני־שכם רואים בו משורר
של תחייה לאומית ,לוחם־שיחרור ,קדוש
שמסר נפשו על מיזבח עמו.

בין האבלים על מות אבידע שור וה 
אבלים על מות כמאל נאצר חוצץ ,בין
השאר ,גם קיר של מילים.
בעיני הישראלים ,כל האירגונים הפלס 
טיניים הם ״מהבלים״ .זהו שם כולל ,ההל
על כולם ,ללא יוצא מן הכלל.

רוותו! של אגוה

אולם כעיני הפלסטינים ,״האיר■
גון לשיחרור פלסטין״ הוא גוף פו
ליטי ,המאחד כקירכו את כל ה
גורמים והאישים של העם הפלס
טיני מחוץ לשטחים המוחזקים .הם
מתייחסים אליו כפי שאנחנו הת
ייחסנו ,כזמנו ,לסוכנות היהודית,
ממשלת ״המדינה שכדרך׳.

* חד עם כמאל נאצר וחבריו מתה אגדה
— האגדה ש ״למעשה כבר קיים השלום
ביו שני העמים.״
אגדה זו נולדה כמו אגדות רבות אחרות
אצלנו ,וגם אצל עמים אחרים .מישהו ממ 
ציא סיסמה לצורכי הרגע ,כדי להצדיק
מהלך פוליטי כלשהו .חוזרים על הסיסמה,
כדי לשכנע את הזולת .גם הסיסמה ה 
אווילית ביותר לובשת אדרת של אמינות,
כאשר חחרים עליה פעמים הרבה .ובסוף
מתחיל בעל הסיסמה עצמה להאמין בה.
פעם המציא מישהו ,בסביבתו של משה
דיין ,סיסמה .הנה ,יש כבר שלום בין
ישראל ובין הערבים בשטחים המוחזקים.
״למעשה״ .ולראייה — הגשרים פתוחים,
החיים מתנהלים ״כסידרם״ ,הערבים עוב 
דים בישראל ומשתכרים יפה ,הכל בסדר.

באירגון־השיחרור )אש״ף ,בקיצור( יש
מיגוון רחב של נטיות ומגמות — החל
ביסודות מתונים וכלה בקבוצות קיצוניות.
כמאל נאצר היה ראש המחלקה המדינית
והדובר של אירגון זה .בעיני הפלסטינים
לא היה ״טרוריסט״ ,אלא מנהיג פוליטי .גם
האנשים שנהרגו בפעולות־מיסתורין ברומא,
פאריס וניקוסיה היו פעילים פוליטיים של

אם יש בבר שלום — אין צורך
לעשות שלום.
ואם אין צורך לעשות שלום — אין צורך
לחשוב על החזרת השטחים.

ואם אין צייד לחשוב על החז
רת השטחים — אפשר להתנחל ב
הם ,להפקיע ולקנות קרקעות ,ל

שדה הסרב
מעון

כי,

כפי

שאמר

חדר השינה של כמאל נאצר בביירות ,בו מצא את מותו.
לדברי כתבים שלף ברגע האחרון את אקדחו ,שלא היה
לעיתונאים זרים ,״אין לי מושג איך מטפלים בנשק.״
שני עורכי אל־פג׳ר נאסרו בעוון הסתה
והפרת תקנות הצנזורה .בגלל פירסום
שירה של אם כמאל ,וכתבה שהתיימרה
להוכיח שפעולת־ביירות הוכנה בשיתוף
עם שרותי־הביטחנן של ירדן.
אז מה ל
אל־פג׳ר )״השחר״( מופיע בירושלים ,ו 
ירושלים אינה כפופה למימשל צבאי .היא
שטח ישראלי ריבוני .העורכים הם תושבי
השטחים המוחזקים.
אם הסיפור על שיתוף־פעולה ישראלי-
ירדני בפעולת ביירות הוא עורבא פרח,
לא היה הצנזור טורח לאסרה בעיתון ישר 
אלי .כי הצנזור הישראלי הוא איש צבא,
האוסר רק דברים העלולים לגלות סודות
צבאיים .אין לו תפקיד פוליטי.

מסתבר שבעיתונים ערכיים ,גם
בישראל ,יש לצנזור תפקיד אחר.
הוא אחראי למצכי-הרוח של ה
אוכלוסייה .במו בל צנזור כבל מיש■
טר של כיבוש צבאי.

נמאד נאצר

היא

היתה

כולה  .נקובה

זוהי גופתו של דובר החזית לשיחרור פלסטין ,איש פתח,
כפי שצולמה מייד אחרי פעולת ביירות ,על ריצפת דירתו.
בעשרות כדורים מתת־המיקלעים של חיילי צה״ל.

שדבס כמדינת ישראד.
כך נולדה אגדה .העיתונים התחילו ל 
הדפיס אותה .הטלוויזיה צילמה אותה.
יצחק בן־אהרון הסתמך עליה בראיון ב 
שבועון אמריקאי .חיים הרצוג אמר בתוכ 
ניתו של דייוויד פרוסס ,בתגובה על דברי
הפלסטיני :״אתה קול מן העבר .המציאות
היא שיש כבר שלום בין ישראל ותושבי
השטחים המנוהלים...״

ובך ,כימעט-כימעט ,נעלמו מיל 
יון ערבים ,תושבי הגדה ועזה ,ו
נעלמה חכעייה העיקרית שד קיומ
נו ,והבד בא על מקומו כשלום —
כלי מאמץ .בלי מחיר .די היה כ
סיסמה.
והנה ,בכמה עמודים מודפסים ,בהפגנה
אילמת של אבל וזעם ,חיסלו ״ערביי ה 
שטחים״ עלומי־השם־והזהות ,את האגדה.
והמדינה כולה נדהמה והזדעזעה.

הייתכן ?  ? :תושבי השטחים,
האנשים הטובים העובדים על פי
גומי כניינינו ובפרדסינו ,מתאב
לים על טרוריסט? עיתונים ער
כיים מופיעים כמיסגרות שחורות,

תוך התעלמות מן הצנזורה ? עיר
יות ומועצות מקומיות מפרסמות
מודעות-אכל על המחכליס שנהר
גו במיבצע מזהיר של צה״ל?
ממש לא ייאמן.
דיין קובע שתושבי השטחים מזדהים
כולם עם המחבלים ,ומאיים להסיק מסק 
נות .שוב נשמעות הקריאות להנהגת עונש־
המוות .מנחם בגין מכריז שלעולם־לעולם
אין להחזיר את השטחים ,שהרי אוהדי-
המרצחים יתבצרו בהם ויהפכום לבסיס
נגדנו.

משלום טוטאלי למילחמה טו
טאלית ,כקפיצה פתאומית אחת.

מתחת רנננת הגש׳
ף עוד אגרה קטנה מת״ נאות■ ■.01
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ישראל מטפלת כתושבי השט
חים הכבושים בכפפות שד משי,
וכפיקחות רכה מאד .אבל מתחת
לכפפה יש אגרוף שד ברזל — וזה
הציץ לרגע מבעד למשי המבריק.

לערבים בשטחים הכבושים ,כולל ירו 
שלים המיזרחית ,מותר לפרסם מה שהם
רוצים .יש להם חופש־הבעה כימעט מלא
״בימעט״ — כי ברגע של משבר נעלמות
הפיקציות הפורמליות והפוליטיות ,וחוזרת
המציאות :מישטר של כיבוש ואוכלוסיה
כבושה .בלי חוכמות.
ייתכן שהמוסדות האחראיים כבר מצטע 
רים עכשיו על מאסר השניים .אפשר היה
להתאפק .אפשר היה לאפשר להם לפרוק
את המתח במשך כמה ימים ,במאמרים
ובמודעות־אבל ובשירים .לא נורא .המאסר
היה מעשה נחפז ובלתי־מחושב .דיין פשוט
איבד את עשתונותיו לרגע.

אכל המאסר הוכיח שמאחורי
החזית השלווה של ״מישטר הכי
בוש הליברלי״ מסתתרת נכונות
נחושה להנהיג כן־רגע מישטר■
כיבוש תקיף ,כשעת הצורך ובעלי
המישטר יודעים שצויד זה יכול
להתעורר ככל עת ,מפני שאין
שלום ,ואין שני עמים החיים ב
צוותא ,ואין שילוב-למעשה ,אלא
יש עם אדונים ועם כבוש .שלא
השלים עם גורלו.

מי הם..המחבד־ת׳־?
ץ* ה חושב העם הזה על ״אירגוני
]■( המחבלים״? האם התפרצות הרגשות
שלו אחרי פעולת ביירות היתה רק אבל
על מותם של בני מישפחות פלסטיניות
— או הזדהות עם האירגונים עצמם ?

=

התמונה האחרונה

של מזאל נאצר ,כפי שצולס במסיבת־
עתונאים מטעס אירגון השיחרור בביירות.
אש״ף ,דוברים ותועמלנים ,ולא מבצעים.
)קשה ,כמובן ,למצוא הקבלה למצב זה.
אך אנחנו ידענו בשעתו להבחין היטב
בין עסקני הסוכנות היהודית לבין מפקדי
ההגנה ,וגם בין אנשי ההגנה לבין ראשי
אצ״ל ולח״י .בעיני הבריטים היו כל אלה
״טרוריסטים״ ,ובשבת השחורה נאסרו
משה שרת ודוב יוסף יחד עם אנשי ה־
פלמ״ח ,וכולם יחד נכלאו עם אנשי האצ״ל
ולח״י בלטרון ורפיח(.
אצלנו אין אבחנה בין אירגון לאירגון.
בפעולת־ביירות פוצצה מיפקדת ״החזית
העממית הדמוקרטית לשיחרור פלסטין״,
פלג שמאלי־קיצוני קטן שאין לו כימעט
השפעה ופעילות ,אך החביב במיוחד על
השמאל החדש האירופי .מדוע פוצצה דווקא
מיפקדה זו ,ולא של הגופים האחרים,
האחראיים לפעולות־טרור נרחבות? אין
לדעת .נראה שבחירת המטרה היתה מיקרית
למדי .כשם שלא נעשתה הבחנה בדורה
בין הפידאיון הקיצוניים ,מסוג ספטמבר
השחור ,ובין הפעילים הפוליטיים באש״ף.
נדמה לי שאם אנחנו נתונים במאבק
עם הפלסטינים — וכיום זוהי מילחמה
ממש ,המעסיקה את מיטב כוחותינו —
מצווים אנחנו ללמוד את מיבנה האירגד
נים ,להבחין בין המגמות השונות במחנם,
לאתר את מיקומו של כל איש וכל גוף
על המפה המדינית והמיבצעית.

המושג הבודד ״מחברים״ ,שהוא
חסר תובן מדוייק ,מפריע דנו בכך.
אם דא נדייק יותר ,גמצא את עצמ־

