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1 ופיקח חכם בין ההכדל ה ^
פי אדם העתיק, הפיתגם לפי

 אשר ממלכודת להיחלץ יודע קח
מל אליה נכנס היה לא חכם אדם

כתחילה.
 כה בצורה זח פיתגם הודגם לא מעולם

אל־שכעה. בסאם בפרשת כמו קולעת
ממל הממשלה נחלצה שעבר בשבוע

 לשר־ הברכה מגיעה כך על זו. כודת
וייצמן. עזר הביטחון,

נכ היתה לא נכונה ממשלה אך
 נזק שגרמה זו, לפרשה כדל נסת

 למדינת־ישראל ישוער, שלא ככיר,
ולסיכויי־השלום.

ה הפרשה את בדיעבד, לנתח, כדאי
 כיצד להבין כדי שלב, אחרי שלב זאת,

זו. אומללה ממשלה מתפקדת

פרטית! שיחת :1 פרק
אחר: בפיתגם להתחיל שיש תכן
 את לתקן מסוגלים אינם חכמים אלף

אחד. טיפש על-ידי הנגרם הנזק
 אל־ בסאם הוזמן 1979 בנובמבר 6ב־

 שכם, של הנבחר ראש־העירייה שכעה,
ה בשטחים הפעולות מתאם עם לשיחה

מט. דני האלוף מוחזקים,
הנפשות: שתי

 למישפחה בן אל־שכעה, פסאם •
 מיפלגת־הבעת איש לשעבר בשכם, טובה

ש לאומי פלסטיני הסורית, (״התחייה״)
ממש עם לעימות השונים בשלבים נכנס
פו הוא אין ומצריים. סוריה ירדן, לות

 שהיתר. הבין ילד וכל העליון, המישפט
ביזיוךביודהמישפט. של הפגנה זאת

 ושיגרתית. פרטית להיות נועדה השיחה
ה אחד תורגמן. באמצעות דיברו השניים
 — רשם קראום, צדוק סגן־אלוף קצינים,

 לא ״רשימות״. — מכן לאחר שנמסר כפי
רק או קצרני, פרוטוקול נרשם אם ברור

----------- מאת -----------

אסרי אור•
ב הוקלטה השיחה אם או ראשי־פרקים,

 נערכו הרשימות אם ברור לא גם חשאי.
השיחה. של העיברי או הערבי הנוסח לפי

 היחסים על לדבר היתה השיחה מטרת
עי של סירובה על ובעיקר הצדדים, בין

וה החשמל לרשת להתחבר שכם ריית
מדינת־ישראל. של מים

 הערכות שתי יש ההמשך לגכי
 מט הטמין הראשונה, לפי שונות.

 דראש־העירייה, מתוחכמת מלכודת
 ובכוונה במזיד כלשון אותו ומשך

 מט פעל השנייה, לפי תחילה.
 ולפי לאופייו בהתאם בתום־לב,

המוגבלים. מושגיו
 לעצירים היחס על התלונן אל־שכעה

 בכלא ובעיקר בבתי-הסוהר, הערביים
 היחס עניין ״את השיב: מט באר־שבע.
 מפקד עם לבדוק מוכן אני (לעצירים)

 צריך מה :אשאלך אך בתי־הסוהר. שירות
 אשתו את שרצח אדם בין היחס להיות
את שביצעו אלה לבין למאסר ונשפט

שיחווה ביום מישפתתו בחיק אל־שנעה נסאם ץ
מ קווסמה פאהד כמו משופשף ליטיקאי

 בכל לדבר מתקשה הוא למשל. חברון,
עמ מנהיג הוא אך ערבית. מילבד שפה

 עם אשר את האומר חוכמות״, ״בלי מי,
 הוא ההמונים. על כך משום והאהוב ליבו,
להק החותר באש״ף, המרכזי בזרם תמך
וברצועה בגדה פלסטינית מדינה מת

 לשעבר, קצין־הצנחנים מט, דני •
 ראשי־ של המצומצמת הקבוצה מאנשי

 אריק שייכים שאליה הקשישים, הצנחנים
 את הסתיר לא מעולם איתן. ורפאל שרון

 נחשב הוא האולטרה־לאומניות. דיעותיו
ולא־חכם. פשוט אמיץ, מסור, כקצין תמיד
קצי חמישה של פמלייד. היתה מט עם
 לונץ, יוסף אל״מ שכם, מושל וביניהם נים,

 בהפגנת רוקד כשהוא לא־מכבר שהצטלם
 כשספר־התורה באילץ־מורה, גוש־אמונים

 הפגנה אותה ).2198 הזה (העולם בידיו.
ב היישוב, של חנוכתו כחגיגת התחזתה

בבית- תלוי־ועומד היה שהעניין שעה

האישית?״ דעתך מה בכביש־החוף. הרצח
 מכביש־ ״אלה :אל־שכעה השיב כך על
 הכיבוש ביגלל מעשיהם את ביצעו החוף
 זאת היתד. עצמאותם.״ את רוצים והם

 נותן היה פלסטיני מנהיג שכל התשובה
אחר. או זה בסיגיבון אותה,

 פוליטיקאי אל*שכעה יהיה אילו
 כשיחה דיכר אילו או משופשף,
 שעם מוסיף הסתם מן היה פומכית,

 כתנאים למבצעי־פיגועים הכנתו
 להריגתם מתנגד הוא כיכוש, של
חפים־מפשע. אזרחים של

 ואל־שכעה פרטית, היתד. השיחה אבל
 מה בכנות למט להסביר אלא רצה לא

הפלסטינים. מרגישים
 מחזק והוא מוזר, הוא ההמשך

 ההערכות שתי של כעליהן ידי את
כאחת. הסותרות

 על וחזר העניין, מן הירפה לא מט
ואילו ושוב. שוב פעמים, שש שאלתו

ההפצ על רמז הסברתו, על חזר שכעה
 בדרום־לבנון, ישראל של האכזריות צות

הס בודדים״, של ״פעולות־טרור על דיבר
 תהיו והרג, כיבוש יש עוד ״כל כי ביר

בתשו זה.״ מסוג פעולות להרבה צפויים
 אמרתי ״אני אמר: השביעית לשאלה בה

 אך מהמצב. תוצאה היא עצמה שהפעולה
 לא הוא לאש ילד זריקת של המעשה

 ,20ה־ במאה אבל מוצדק. לא זה בסדר,
ול הסיבות את לבדוק סביר אדם צריך
בהן.״ טפל

באי צה״ל על-ידי שפורסם התמליל,
ה את לעורר יכול הפרשה, בשיא חור,

 את למשוך התעקש אכן מט כי רושם
מט כל היתד, זאת וכי בלשון, אל־שכעה

 להתקבל גם יכול אך השיחה. של רתה
 חרשים. של דו־שיח כאן היד, כי הרושם

 הישראלי, לאלוף להסביר ניסה אל-שכעה
רצי באופן מעולם אז עד דיבר לא שעימו

 הפלסטינית האוכלוסיה מתייחסת איך ני,
 נרעש מט אירגוני-הפידאיון. של לפיגועים

 הצדקה, למצוא יכול מישהו כי על ונרגש
 ל- התיאורטי, ובמישור בעקיפין גם ולוא

ו בכביש־החוף, הפיגוע מסוג מעשי-טרור
ושוב. שוב זה לעניין חזר כו על

ה דגירסה נוטה כשלעצמי אני
 הנוג־ האישים הכרת מתוך שנייה,

 לו שאין מט, כמו איש עיפ-כדכר.
הפלסטי הכעייה כמורככות מושג
 דו־ ניהל לא מעולם ושכנראה נית,
פלסטי ■מנהיג עם וכן רציני שיח

ולהת להתרגש היה עשוי אכן ני,
׳:׳/!ז■ עקש.
 דבר רק השיחה מוכיחה הרי כן, אם
״•ה של קלאסית דוגמה הוא שמט אחד:
 וכי הלא־נכוך. במקום הלא־נכון אדם

ומ רגיש לתפקיד אותו למנות היה אסור
 של לגמרי שונה רמה .המחייב זה, סובך

והבנה. תיחכום
 נגרם לא רגע לאותו עד אכל

פר היתה השיחה נזק. שום עדיין
 אמר אף השיחה תום לקראת טית.

מו רק הזו ״השיחה :לשכעה מט
 היא דמוקרטית מדינה איזו כיחה

 כירך כצאתו, מדינת־ישראל.״
כחמימות. מט אותו

:2 פרק

הראשון בונמוד נוהרת
 תוך מכן, לאחר מייד שקרה ה **

לנחש. רק ניתן דקות,
 מרוצה, השיחה מן יצא עצמו שכעה

 שקרה הבין לא הוא עליו. טוב כשלבו
להס שהצליח לו נדמה היד, מייוחד. משהו

 לא שהלה דברים הישראלי לקצין ביר
 לאשתו הודיע אף הוא לכן. קודם הבינם

הז גורלו שאת ומשותק, חולה עציר של
 הבטיח האלוף כי השיחה, במהלך כיר

בעניין. לטפל
 כתב משלוותו. הופרע שעה תוך אך

 ושאל עימו התקשר בערבית ישראל קול
 את מט האלוף עם בשיחה הצדיק הוא אם

כביש־החוף. פעולת
 הדברים שמהלך מנחש אני קרה? מה

 מט והאלוף אל־שכעד״ כשיצא כך: היה
 — הנוכחים אחד הציע נרגש, עדיין היה

 דברים — אחר מישהו אולי לונץ, אולי
אלה: כגון

 האיש את לסרק רוצים ״אנחנו
 כעניין לנו מפריע הוא מזמן. הזה

 את שאיתן הוא זה אילון־מורה.
 -השיחה כעלי-הקרקעות. של הכג״ץ
 אמצעי לנו לתת יכולה הזאת
ממנו.״ להיפטר כדי מצויין

 מייד הדליף הקצינים אחד פנים, כל על
ה בערבית. ישראל לקול מסולפת גירסה

 הבין לא זה אל-שכעח. עם התקשר כתב
הידי האווירה את זכר הוא מתרחש. מה

סת תגובה ומסר בשיחה ששררה דותית
 לכן. קודם שאמר הדברים ברוח מית,
 נשים רצח מגנה הוא כי הוסיף לא הוא

וילדים.

 -מרחיקת־ שגיאה היתה זאת
לכת.

 ישראל קול קטן. עדיין היה הנזק אולם
השי ערבי. בשידור רק העניין את הזכיר
חשי לעניין ייחסו לא העיבריים דורים

 כל במשך הוזכר לא והעניין כלשהי, בות
 — בטלוויזיה ולא ברדיו לא — יום אותו

העברית. בשפה
 כשלכ למות הי-ה יכול העניין

להחיותו. מישהו דאג לולא זה,
 הופיעה בנובמבר, 7ה־ הבוקר, למחרת

מובל בצורה הארץ, של הראשון בעמוד
 הבאה, הכותרת תחת ידיעה ביותר, טת

עי ״ראש טורים: שלושה על שהשתרעה
מזדהה אני שכטה: באסם שכם, ריית

 האוטובוס נוסעי רצח עם מוחלט באופן
החוף״. בכביש

 שפוצץ כנפץ, שימשה זו ידיעה
הפצצה. את

 הארץ כתב בידי חתומה היתד. לא היא
 אלא ליטאני, יהודה המוחזקים, לשטחים

י סופרו בידי א ב צ  זאב העיתון, של ה
 שיל- עם מצויינים יחסים לו שיש שיף,

החשאיים. והשירותים צד,״ל טונות
ה כל ל י ת מ ר ת ו כ מר כ

ה יש ה זו ע ת י ר ה ק . ש גמור
 לציין יש הרת־אסון. היתה השפעתה

 עד לנכון מצא לא הארץ כי צער, מתוך
 או זה, זדוני פירסום על להתנצל חיום

עצ הארץ פירסם כאשר גם להסבירו. אף
 בעליל שהוכיח צר,״ל, של התמליל את מו
לח שיקרית היתד, הראשונה הידיעה כי

 היתד, כבר הנזק שעוצמת ואחרי לוטין׳
 שלו מחלקו הארץ התעלם לכל, ברורה

 אחר, במאמר סיפר, עצמו שיף בפרשה.
(ש קצין עם לשיחה במיקרה נזדמן כי

 מראש, רב זמן שנקבעה זיהה) לא אותו
החומר. לו ניתז שם וכי

מוזר. מוזר,

ש3 בוק 1דוד<הנננסז1ו!:
-  הדברים. ״ו8לד, עד־יא״ה ייתי ן

במליאת־הכנסת. התרחשו הם 1 1
 7ה־ יום, באותו הישיבה, נפתחה כשאך

 ערכו לפני־הצהריים, 11 בשעה בנובמבר,
ה הפאשיסטית הסיעה של הח״כים שני

 אחת את כהן, וגאולה שמיר משה חדשה,
לאח שהפכו שלהם, המפוברקות הסערות

שיטה. רונה
 וצווחו, צרחו ממקומותיהם, קפצו הם

ה הישיבה. את לנהל ליו״ר הניחו ולא
 עניין בכל לטפל לכנסת אסור בשורה:

 התייחס היו״ר שכעה. פרשת זולת אחר,
 והשניים בכפפות־משי, כרגיל, אליהם,

 שעה במשך הכנסת דיוני את השביתו
ארוכה.

 הודעתו היה בסדר־היום הראשון הסעיף
 בממשלה. השינויים על בגין מנחם של

 שימעון היה בוויכוח המשתתפים ראשון
הידיעה את כן לפני קרא הוא גם פרם.

 מכלי מונומנטלי, כחוסר־אחריותבהארץ.
 הוא כאש, משחק שהוא להכין

 כדי זה פירסום גם לנצל החליט
 לכן מימיך׳. הממשלה את ״לאגוף

 רכה כחריפות הממשלה את תקף
 הככושים. כשטחים אזלת־יהה על

 אל*שכ־ של הנוראה ההתכטאות
 לאי■ נוסף סימן היא רמז, כך עה,

לתפקד. הממשלה של יכולתה
כדור־השלג. נתגלגל רגע מאותו
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