
 החדש הערבי הטירור אירגוו זהו ¥
במינכו רימוני-היד את זרקור שאנשיו

נדחמים ״אנחנו
העולם!״ כד נגד

ש• האחרונים הטירור מעשי ני
בחו״ל ישראליים אזרחים נגד בוצעו 44

והט מינכן של בנמל־התעופה התקיפה —
לישראל שטס סוויסאייר במטוס הפצצה מנת

שמו את הטירור אירגוני מפת אל העלו —

אל־סארטוואי איסעם ד״ר
!״ שלנו כרטיסי־הביקךר ״אלה

עד ידוע היה שלא חדש, חבלני אירגון של
רגון זהו כה.  פלסטין, לשיחרור הפעולה אי
לשיח־ מהחזית לא־מכבר שהתפלג קטן פלג

מינכן מחבלי תמונות עם הפעולה״ ״אירגון חבלני
!׳׳ אוייב ארץ היא ־גרמניה

ישראל בשטח מוקש מניח מחבל
*,טהור! הוא •הטירור

במדינה

 המרות את לקבל מוכן ואינו פלסטין רור
הער הטירור אירגוני של אירגון־הגג של

רגון — ביים פלסטין. לשיחרור האי
 הם אנשיו כי שהודה הוא הפעולה אירגון

 בנמל־ הנוסעים על הרימונים את שזרקו
 שחזר לפני שטען, והוא מינכן, של התעופה

סוויסאייי. מטוס לפיצוץ אחראי הוא כי בו,
 אירגון זכה אלה פעולות שתי בעיקבות

 בפירסום ברבת־עמון, שמיפקדתו זה, זעיר
רגון מפקד עולמי.  איסעם הד״ר הפעולה, אי

 ומרוא־ מצולמת לדמות הפן אל־סארטתאי,
ג׳ורג׳ או עראפאת מיאסר פחות לא יינת

 יליד הוא כי מצהיר, סארטאווי הד״ר
 גם שם בארצות־הברית, רפואה שלמד עכו,

ל שהעניק בראיונות בניתוחי־לב. התמחה
 האידיאולוגיה את סארטוזאי הסביר אחרונה

אירגונו. של
 המסתייגים האירגונים ושאר ״עראפאת

במהפכה. בוגדים הם אזרחים, נגד מהטירור

 במלחמה' ולגיטימי טהור נשק הוא הטירור
 העימות צורת זוהי הפלסטיני. העם שמנהל

 כרטיס הם רימוני־היד לעצמו. בחר שהאוייב
שלנו. הביקור

 אל־על מטוסי את לתקוף היא •זכותנו
 היא אל־על לשם. טסים שהם מקום בכל

 של כוחה את המחזק מוסווה, צבאי מוסד
 הצבא בשירות טסים מטוסיה מדינת־ישראל.

ה חיל־האודר טייסי הם וטייסיה הישראלי
ישראלי.

אד על ובייחוד העולם בכל בהם ״נילחם
 גרמניה אדמות־אוייב. בעינינו הנראות מות
 בני נגד כלום לנו אין אוייב. אדמת היא
נפ שגרמנים מצטערים ואנחנו הגרמני העם
 ממשלת אבל מפעולותינו, כתוצאה געים
 היא ובנשק, בכסף לישראל המסייעת בון,

הישראלים. כמו בדיוק אוייבת
! צרפת מעל מחר יטוס דיין הגנרל ״אם

 אדמות אלה כי — בו נפגע לא יוזן או
 ,נר־ גרמניה מעל יטוס אם אבל ידידותיות.

בו.״ לפגוע זכאים עצמנו את אה

תבי נגדו היא הגישה נגדה רפאל שהגיש
שם־רע. הוצאת על אזרחית עה

 עובדות, למספר רפאל הצטמצם בקובלנתו
 שלם עמו! פני על כתבה מתוך בחר אותן

 היתר. העיתונאית אודותיו. סילבי שפירסמה
ב אחרים קטעים על גם להתדיין מעונינת

כתבה. אותה
 — פלילית קובלנה להגיש יכלה היא גם

ב אבל רפאל. של חסינותו שתוסר בתנאי
 שאלונים להציג אי־אפשר פלילית קובלנה

 ואילו לגופו. המשפטי הבירור החל בטרם
ב תלויה שאינה רק לא אזרחית תביעה
 מאפשרת שהיא אלא הנתבע, חסינות הסרת

ה שאלה כל והצגת היריעה הרחבת אף
■רפאל. של ומחדליו פעליו לאישיותו, נוגעת

 החל השבוע הטחינה. בטחון במו
 בפני הגדול. המשפט של הראשון הסיבוב

של בתל־אביב, המחוזי בית־המשפט שופט
 רפאל של בקשתו התבררה לונברג, מה

 ביקש הוא קשת. סילבי של האזרחי בתיק
ה הליכי פרסום יאסור בית־המשפט כי

 שהמשפט למרות כלומר: האזרחי. משפט
 יוכל והציבור פתוחות, בדלתיים יתנהל

 העיתונאים יורשו לא — לאולם להיכנס
עליו. לדווח
 היה לא חוק־לשון־הרע, קבלת לפני עד
 תביעת כל לבין תביעת־דיבה בין הבדל

 חוק־לשון־ אבל פרסום. איסור לגבי אחרת,
 חופש״ את לצמצם מטרתו שכל — הרע

 אותם על ולהגן העיתונות של הביקורת
ה בכנסת דחוק את שהעבירו עסקנים
 איסור המאשר סעיף כולל — חמישית
 חוק מלבד לו, דומה סעיף אין פרסום.
המדינה. ביטחון

שערורייה; מחולל וייצמן עזר

ב רוחות סערת עורר הידיעה פירסום
הח שם החלה בשבת כבר הדרוזים. כפרי
 דבריו נגד מחאה עצומת על המונית תמה

 מעדי, ג׳אבר שייך הדרוזי הח״כ השר. של
 של לדבריו בקשר חקירה עריכת מבגין תבע

 וייצמן של דבריו היו חרות עבור וייצמן.
 אלפי קיבלה זו מפלגה שכן עצומה, פגיעה
הדרוזי. המיעוט בני מקרב קולות

פגי נערכה בצהרים השבוע הראשון ביום
 ממנה שכתוצאה לוייצמן, בגין בין שה

מ וייצמן אמר לא לפיה הכחשה, פורסמה
 כי צויין ובה לו שיוחסו הדברים את עולם

ל וידידותי חיובי יחם ״בעל הוא וייצמן
דרוזים.״
 כתב את שיכנעה לא ההכחשה אולם
 שלו: על לעמוד הוסיף כסלו רן הארץ.

 הידיעה שפורסמו. הדברים את אמר •וייצמן
 הדברים את ששמע אדם מפי אלי הגיעה

במהימ לערער ספק לי ושאין אוזניו במו
נותו.״

 זו אין כי משוכנעים וייצמן של ידידיו
ה בעתיד מסיו הצפויה האחרונה ההכחשה

קרוב.

ר ירכו! ״שהדרוזים ב ״ לג ח! דו

וייצמן שר־תחבורה
האחרונה״ ההכחשה ״לא

 פופולאריות שהיקנו התכונות חת ^
ב־ שרת בהם בימים וייצמן לעזר רבה

 היתר, לעזר החריפה. לשונו היתר, צר,״ל
 או מבריקה אימרה הלשון קצה על תמיד

ה בדיחותיו שאלה. כל על בתגובה בדיחה,
ב חלקן, שלו, ואימרות־הכנף מפולפלות

 קרובות לעיתים דבר. לשם הפכו אידיש,
 אינו שעזר כיוון שערוריות, גם עוררו הן

 להשמיע מהסס הוא ואין במילים בורר
כ״גסים״. הנחשבים ביטויים
יצ כיצד מידידיו רבים תמהו כך משום

מע בתוקף לשונו על להשתלט עזר ליח
 מעטים חודשים השבוע, כשר. החדש מדו

 שר־התח־ מישרת את שקיבל אחרי בלבד
נוספת. פעם לשונו אותו הכשילה בורה,

התימ בכרם ציון במסעדת אירע הדבר
 את והיטיב ארוחה שם סעד עזר נים.
ההתעניי למרכז מייד הפך הוא ביין. ליבו
 של הערבית המחלקה מפעילי ואחד נות,

 לדעתו לשאלו ההזדמנות את ניצל העבודה
הפלסטינית. היישות על

 •אם אמר: במיקצת, שתוי שהיה עזר,
 לשלוח ישן: פיתרון יש לי אותי, תשאלו

 הדרוזים ואת לארצות־ערב הערבים כל את
 שעה אותה שהתה במיקרה דרוז; לג׳בל

 של אימרתו דרוזים. חיילים קבוצת במסעדה
 וזעמו. התרגשו הם לאוזניהם. גונבה וייצמן

 ש־ כסלו, רן הארץ לכתב נמסרה הידיעה
האחרון. השישי ביום בעיתונו אותר, פירסם

?•?ן?

כבדו בתב
מן ממקור — ״הידיעה ״מהי !


