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 מוצא להיות והעומד למוות, שנדון דאי
 מצויינת אמתלה או דחיסה תשמש להורג,

 יהיה זה ובמיקרה — בני־ערובה לחטיפת
החוטפים. לצד כולו העולם

קדושים. לפידאיון יספק הוא •
 מחתרת של מילחמה המדרבן דבר אין

 לאנשיה. קדושים של הילה מאשר יותר
 של להתגייסותם אדירה תנופה יספק הדבר

 המוראל ולהרמת הפידאיון, לשורות צעירים
האירגונים. של

 על הלחץ את ימקד הוא +
יופ למוות, איש שיידון ברגע ישראל.

 אישים עצומים. לחצים ישראלי על עלו
האמ הנשיא האפיפיור, האו״ם, מזכיר כמו

 יתבעו ואנשי-רוח ראשי־מדינות ריקאי,
תי לא ואם הגזירה, את לבטל מישראל

 בדעת־ תוקע — אלה ללחצים ישראל כנע
 הפידאיון מן יותר הרבה העולמית הקהל

 את הפידאיון למילחמת יספק הדבר עצמם.
עתה. לה החסרה הבינלאומית, הדרמה
האלה, הרציונליים הנימוקים שפע מול

ד רציונלי נימוק אף אין ח  עו- בזכות א
 בלתי־רצ־ כולה היא התביעה נש־המוות.

 של תאוות־הנקם ממעמקי ונובעת יונלית,
הפרימיטיבי. האדם

פוליטי כאשר רק רציונלי הוא הדבר
 את קר בחשבון מנצל עיתונאי או קאי

 לרכוש כדי ההמון, של האפלים היצרים
פופולריות. לעצמו
 חש נבון ח״ב כי נדמה 1 הבושה מה
 ועל רופף, בסיס על עומד שהוא בעצמו

 שמיש- שנייה: תביעה להצעתו הוסיף כן
סודיים. יהיו הפידאיון פטי

כאחת. ומחפירה אבסורדית היא התביעה
בנא מדובר כאשר בת־ביצוע, היא אין

 או אוקאמוטו קחו כמו מפורסמים, שמים
 כוח שום קאפוצ׳י. הילאריון הארכי־בישוף

 כלי- לחץ לפני כזה, במיקרה יעמוד, לא
 אחרים מישפטים הבינלאומיים. התיקשורת

ההת חוסר בגלל פשוט בשקט, מתנהלים
עניינות.

 מעיקרה, פסולה היא התביעה עצם אך
 ממיצוות־ אחת את נוגדת היא באשר
 המיש־ פומביות מדינת־חוק: של היסוד

 תטיל להתבייש, במה לה שאין מדינה פט.
 כאשר חשד ,של שחור כתם עצמה על

 לפני בית״המישפט דלתות את סוגרת היא
ולהתרשם. לראות שרוצה מי

תמו ריעות נבון השמיע מדוע או־או.
ז אלה הות

סיבות: שתי רק תיתכנה
פופול לעצמו לרכוש שרצה או 9
ביותר, הזולה בדרך ריות
 של העכור בזרם עצמו שנסחף או •

ה מתחתית הגואה פרימיטיביים, יצרים
 שעה בכל הציבורית תת־ההכרה של ביוב
לאומית. התרוממות־רוח של

תד את תואם הדבר אין כך, או כך
כה. עד שנצטיירה כפי נבון, של מיתו

מרחביים יחסים
ד ־ פרובוקציה ג <־ מי ו

 מה ואת מי את
חדאד; ודיע שירת

 7ע שסקר האיש
הממוס? חנזיפת

הט כגון יהודית, להגנה הליגה ״פעולות
 בניו־ סובייטיים מוסדות על פצצות לת

אפש אינן עובדיהם, לעבר ויריות יורק
 ספק אין ישראל. ממשלת ידיעת בלי ריות

 הוא אלה. לפעולות אחראי רבין שיצחק
 אותן. למנוע היה ויכול מראש. עליהן יודע

 מיסגרת ישראל ממשלת מהווה כך משום
 את עליה להטיל ויש הטרור, פעולות לכל

!״האחריות מלוא
 ברית־המוע- ממשלת ראש השמיע אילו

 היה האמריקאית, בטלוויזיה זו טענה צות
 בירושלים, נרגשות להתכחשות גורם הדבר

הסוב מערכת־השקרים נגד עולמי ולמסע
ייטית.

הדב את אמר לא קוסיגין אלכסיי אולם
 דברים רבין יצחק אמר זאת לעומת רים.

 כשדיבר — האמריקאית בטלוויזיה כאלה
באנ החוטפים לפעולת אש״ף אחריות על

 עליה ידע עראפאת יאסר :לדבריו טבה.
 אש״ף אותה. למנוע היה ויכול מראש,

 והוא הטרוריסטים, לכל — מיסגרת הוא
לחטיפת־המטום. אחראי

רצי מומחה כל מפורשים. פורשים
את להעמיד היה יכול אש״ף לענייני ני

 האמין אכן אם טעותו, על בנקל רבין יצחק
כי: שאמר. במה עצמו רבין
 על- ,הריעות לכל בוצעה, החטיפה 6!׳,
 שהיה מי חדאד, ודיע של אירגונו ידי

 לשיחרור העממית בחזית 2 מס׳ האיש
ה עם הסתכסך הנוצרי חדאד .•• * פלסטין

 נוצרי, הוא שגם חבש, ג׳ורג׳ ,1 ,מם איש
מאירגונו. ופרש

 אינו חדאד כפולה. פרישה שזוהי מכאן
 לשיחרור העממית החזית מרות את מקבל

 של המרות את מקבלת אינה וזו פלסטין,
 שיאסר הגופים שני — פתח ושל אש״ף

בראשם. עומד עראפאת
 להטיל סיבה כל היתד. לא כך משום

 כשאמר השבוע, חבש, של בדבריו ספק
מטו לחטוף לחדול זה־מכבר החליט שהוא
סים.
 ל- נואש, במאבק עתה נתון אש״ף 9

 זה רקע על בלבנון. ממש, חיים־ולמוות
 וחבש, עראפאת בין התקרבות גם חלה

 נפשם על עתה העומדים ותיקים, יריבים
 פנוי זו בשעה כי להאמין קשה ביחד.
 גם בעולם, פעולוודחטיפה לתיכנון ראשם

בכך. מעוניינים היו אילו
 לכל אש״ף 'זקוק זה. נואש במצב 9׳

 גמור אבסורד ועזרה. תמיכה של קורטוב
 מעוניינים כזה במצב דווקא כי לחשוב הוא

 דעת־ את נגדם לקומם וחבריו עראפאת
 ועם צרפת עם לריב הבינלאומית, הקהל

 יש אלה מבחינות לפחות אחרות. מדינות
 נגד אש״ף של להודעות־הגינוי אמינות
•*. הפעולה

 כולה שהפעולה בכך ספק של שמץ איץ
 — אש״ף נגד כפרובוקציה ובוצעה תוכננה

 חדאד ודיע משרת מי את כלל ברור ולא
אלה. בפעולות
 רבין בדברי יש אולם לבאות. אות
יותר. עוד מסוכנת פירכה

 של בנימה רבין. ניבא ראיון באותו
 את בעוררו אש״ף, שבירת את סיפוק,
 למיבצע שותפה היא שממשלתו הרושם

ה הגוף להשמדת הסורי־אמריקאי־נוצרי
פלסטיני.

 אש״ף שהשמדת מאמין הוא אם אך
 את משלה הוא הטרור, לחיסול תביא
עצמו.

 לטרור קץ לשים המסוגל היחידי הגוף
דראס באופן לצמצמו לפחות או הפלסטיני,

 מרותו להטיל המסוגל חזק אש״ף הוא טי׳
 וכאשר אם הפלסטיניים, האירגונים כל על

ישראל. עם שלום של הסדר עמו יושג
עצ ככוח אש״ף יישבר עם זאת, לעומת

 של קבוצה כל ההיפך: יקרה ויעיל, מאי
עצ טרוריסטי עסק לעצמה תפתח פידאיון

מדי ובעזרת בעולם שותפים עם יחד מאי׳
 מאות להיווצר עלולות אחרת. או זו נה

 שתתהרינה כאלה, חסרות־אחריות חבורות
בזו. זו

 היתד״ חדאד ודיע של פעולתו כי ייתכן
לבאות. אות זו, מבחינה

יהדות
ת1נע ה ו ס ד הצדקויזדו ה

 למימסד עוזר אגמי-שמי
 להשתיק באמריקה היהודי

 הציוניים הקולות את
ביקורת המותחים

 לעודד שמטרתו אירגון, הוא ״ברירה
 לתביעות להיכנע וישראליים, אמריקאים

 חבר הצהיר כך הפרו־סובייטי...״ אש״ף של
 ג׳ורג׳יה, ממדינת האמריקאי בית־הנבחרים

מקדונלד. לארי
 פיר- בארצות־הברית, הדסה נשי בטאון

 הנכבד הציר של מדבריו המובאה את סם
 ה־ של האמיתי לפרצופו ניצחת כהוכחה
רפור רבנים הם שראשיו היהודי, אירגון

 שואפים והם ליבראליים, וציונים מיים
 המנהיגות של עמדותיה לשינוי להשפיע
המשוע האמריקאית, הרישמית היהודית

 של המדיניות ולמטרות לתוכניות בדת
 הדסה בטאון וגוש־אמונים. ישראל ממשלת

 אירגון הוא ברירה כי ו״מגלה״ מוסיף
המרכסיס למיפלגה המסונף מרכסיסטי,

ול...נטורי-קרתא. האמריקאי הלייבור טית.
לא הצידקניות הדסה נשי שבטאון מה

הער הלאומנים ב״תנומת ולפני־כן •
 1967 בסוף שהתאחדו הגופים אחד ביים״,
החזית. את והקימו

 גינה בני־הערובה, שיחרנר אחרי ••
 הוסיף אך פעולת־החילוץ, אח גס אש״ף
עצמה. החטיפה את גס בו־זמנית לגנות
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