
 מה להגיד עצמו חזן רפי התחיל כאשר
 ורבע שנה אחרי זה, נושא על דעתו

 דבריו נקטעו אנשי־אש״ף, בחברת
 של הפנימית הצנזורה על־ידי באמצע

שידור). הטלוויזיה(ראה
 מן למנוע רצתה הממשלה

 בעצמו להגיע הרחב הציבור
 מסך־ הורד כן ועל זו, למסקנה

הפר על הטוטאליטרי הברזל
שה.

 לטפל ניתן זה מסך־ברזל מאחרי
 גם כי סביר חשש יש שחזרו. בשבויים
 קודמים שבויים כלפי כמו כלפיהם,

 שטיפת־ של שיטות יופעלו שחזרו,
 ו״להחזירם יחסם את לשנות כדי מוח,

למוטב״.
 האפלים, הצדדים אחד זהו

 הפסטיבל מאחרי שהתחבאו
הרועש.
אדאנצאו פושת •

הפר- של מנקודות־האור חת
שה £  מחנה של התרוקנותו היא \

אל־אנצאר.
 עצומה. ברכה בכך יש

 השם הפך האחרונים בחודשים
 ישראל. של שמה על כתם אל־אנצאר

 הושווה והוא שם־דבר, הפך המחנה
 למחנה־ריכוז. כולו העולם ברחבי

 ציבוריים ועדים הוקמו רבות בארצות
 במחנה, המתרחש את לבדוק כדי

 אסיריו. את ולשחרר לחיסולו לדאוג
 וחברי־ שרים ידועי־שם, אישי־ציבור
 זו, משימה עצמם על קיבלו פרלמנטים

 לעיני מרצם, כל את לו והקדישו
זרקורי״הפירסומת.

 כתבות ראו אזרחי״ישראל גם
 מן טפח שגילו בכלי־התיקשורת,

 מצפונם על העיק והדבר שם, המציאות
לארץ בדדו חידהים של הספינה סינון על השבויים ששת תמונת־שיבה:המחפירים, התנאים וטובים. רבים של

 ההרוגים המרידות, האיומה, הצפיפות
 את הפכו אלה כל — פעם) (מדי

 חיילי־מילואים, לקללה. אל־אנצאר
 הביאו לידו, או זה במחנה ששירתו

קשים. סיפורים הביתה
 המחנה היה מה בשביל

דרוש?
 שנלכדו לוחמי־אש״ף, במחנה היו

 גם היו ביניהם שונות. בהזדמנויות
מחדל. מתנדבים

 בלואי־ של רובם רוב אך
 כלל. לוחמים היו לא אנצאר

 שם ונכלאה נעצרה למעשה
 הגברית האוכלוסיה כל כמעט

 מחנות־הפליטים של הבוגרת
בדרום־לבנון.

 העת כל טענה הרישמית התעמולה
 המהווים ״מחבלים", כלואים במחנה כי

 מאליו מובן שקר. היה זה חמורה. סכנה
 כי אש״ף, ובין הכלואים בין קשר שהיה

 השילטון את אש״ף היווה לפלישה עד
 כל כמעט בדרום־לבנון. המעשי

 מורים, בו. קשורה היתה האוכלוסיה
 פקידי־מינהל אחיות, רופאים, שוטרים,

 ושכיריו. אש״ף עובדי היו אלה כל —
 כל היו בלבנון ששרר במצב כן, על יתר

 חברים העדות כל של הגברים
 למניעת עצמית, להגנה במיליציות

 הפלסטיניים במחנות והגברים — טבח
הפלס באירגון־השמירה חברים היו

טיני.
 לאנצאר, נלקחו אלה אנשים

 במשך חמורים בתנאים שם והוחזקו
 נורא סבל גרימת תוך וחצי, שנה

למישפחותיהם.
 האחרונה בשנה לפחות

 אחת סיבה רק להחזקתם היתה
 במיקוח קלןז לשמש ויחידה:

 הם ואבן, לחילופי־השבויים.
זה. תפקיד מילאו

 — הרישמיים שהמיספרים מכאן
 תמורת ישראלים שישה הוחלפו כאילו
 במהותם. מופרכים — ״מחבלים״ 4500

 אנשי כל את זה ממיספר לנכות יש
 למיש־ ושחזרו ששוחררו אל־אנצאר
 כיבוש תחת בדרום־לבנון, פחותיהם
 הישראלי הלחץ למרות ישראלי,
 לצאת להכריחם כדי עליהם שהופעל

לאלג׳יריה.
 העיד להישאר, שבחר מי כל

שאינו,.מחבל״. עצמו על
 האמיתיים הלוחמים מיספר
בעכו לביתו מגיע קווננפלר חזרה!-אביהישראליים השבויים תמורת ששוחררו


