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מטפ שאנו ממושכת תקופה מזה
 — מופחת צניעות ולדעתי — צניעות חים

לרא- ד,מתפרסמות ופרשיות ידיעות לגבי

 לזזסביר שניסו מדיניים, פרשנים !בין
 ד,יילכד, בגץ, של הרומני הביקור סוד ת

 שביקשה לחלוטין, שונה גירסד, שבוע
 מאזזרי־הקלעים שהסתתר מה את יזשוף

הביקור. ל
 אירופה מדינות הוכו זו גירסה פי על

 הסוציאלים־ הממשלות בעלות בעיקר -
 הליכוד עליית עם בתדהמה — שבהן ת ץ

 בין שנערכו בדיונים בישראל. שילטון
האירופ הסוציאליסטיות המיפלגות אשי
 בכל לפעול שעליהן ההכרה גובשה יות
 נוספת״במיזרזז-התי- מילחמה ■למניעת ־ך
 שיסכן חדש נפט לחרם לגרום העלולה ץ
 התגובה במקום מדינותיהן. כלכלת ת

 ממ* כלפי העמדה הקשחת של דאשונית
 כבשה בגין, של בראשותו לת־ישראל

 לשחרר שיש הדיעה דווקא מקום גצמה
 מדיני בידוד של מהתחושה ישראל ת

 לבגין ביגלאומיזת הכרה להעניק ינלאומי,
 עמדותיו. את תרכך שזו תקווה

 מנהיגי ניסו ברנדט וילי של ביוזמתו
 את לשכנע הסוציאליסטיות מיפלגות

 את ראשון להזמץ בריטניה ממשלת אש
 דווקא זו, מעץ הזמנה רשמי. לביקור נין
 תנומת־ בראש עמד שבגין מדינה צד

 לדעת עשויה, היתה בה, שנלחמה חתהת
 על בולטת בצורה להשפיע הרעיון, זמי
נין.

 המדי- עמדותיו את ■לשנות לרצון מעבר
 הסוציאלים־ הממשלות ראשי ביקשו ות,
 לה־ בגין, עם אישיים קשרים לקשור זרת
 ממשלותיהם שיקולי את לשלב ולנסות ■רו

 תגו־ מפני החשש שוב, אולם פדיניותו.
 את שמנע הוא כזה לביקור הערבים ־ת

:שמתו.
 י ל־ זקוקות היו הסוציאליסטיות המדינות

 ' כך לשם בגין. את ■לארח בדי רשמי :שר
 כדי מתווכים והופעלו שליחים סלחו
 את ראשון לארח צ׳אושסקו את סכנע

 כנגד לטעון יעזו לא הערבים שכן נין,
 של מטרותיו את משרתת שהיא ׳מניה

ך.9״התוק נין
 צ׳אושסקו נענה הערכה, אותה סי על

 מערב מדינות מצד אליו שהופנתה :קשה
איר שרומגיה אחדי עתה, דווקא. דופה

 באירו־ ראשץ רשמי בביקור ■בגין את ;
 ידי על גם להזמנתו הדרך נסללה ז,

אירופה. מערב רינות

לכגץ ההזמנה על הידיעה
חבוי סקופ

 וענווה ייתכן הזה. העולם דפי מעל שונה
ב כלפינו שהוטחה מהביקורת, נובעת זו

ה על הטפיחוודהעצמיות ריבוי על עבר,
הזה. העולם של סקופים עם בהקשר שכם

 לכך לעיתים גורמת זו מהרגשה הימנעות
 מודגשות ■שאינן אכסקלוסיביזת, שידיעות
שמ ■בכותרות או בכתבות־יענק בשערים,

 כל שמכיל החומר בשפע ׳נבלעות נות,
 יכול למשל, כך, הזה. העולם של גיליון
 סקופ להכיל במדינה במדור שיגרתי סיפור

לכך. מודע יהיה שהקורא מבלי בינלאומי
 בשבוע ניתנה זו מעין לאפשרות דוגמה

 מנחם ה ־הממשל ראש גילה כאשר שעבר
ה מול שיערך במסיבת-עיתונאים בגין,

 קיבל כי גלי־צה״ל, של הפתוח מיקרופון
 בריטניה, ממשלת מראש רישמית הזמנה
בברי רשמי ביקור לערוך קאלהיאן, ג׳ימס
 אוקטובר חודש של השנייה במחצית טניה

כזה ■ביקור אפשרות על הידיעה השנה.
שלייאר חטוף

המימשל־הצבאי״ לענייני ינעץ

:,גרמו בעיתון מדהים גילוי
 קצץ מיד* בסף מקבלים בישראל הלאומי״ ,,היגוין ,חוו.

ם משמש שהוא הטזע! חז״ק. ונאצי בב*ר יס ס  לה
של לענייני ביועץ מ אי מי ת צב דיגיו מ ש ז בו כי ה
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אצי? ״ס הס הנ
ה של גבוה קצץ האם •

טי הנאצי כיבוש  מירח־ כי
 משמש השנייה מת־העודם,

 פיט• לענייני הלייבור כיועץ
ומדיניות־הכיבוש? צכאי של

 כ*. שנחקר אדם האם •
 רצופות שנים שלוש משך
 פושעי־מילחמה, של ככלא

 הכיבוש כארצות חדקו ;•ד
 מ״יחסים עתה נהנה .הנאצי,

.היש־ הצמרת עם מצוייגים״
̂ז ■ ח• ■חווי! 6̂? !*ןושיפיוו

מם־ס. ולאימון בפיפלגר, רות
הנא המיפלגר, בחשבון. טעה לא הוא

 אימוךהסטו•' את לרכז עליו הטילה צית
 היידל- באוניברסיטת הטיפלגה של דנסים

ל הנאצים כשפלשו רבת־היוקרה. גרג
 שם. התפקיד אותו את קיבל אוסטריה,
 אותו את קיבל לפראג, הנאצים כשפלשו
 תפיל הלך הוא הכבושה. בעיר ר״־׳סקיד

הכובשים. אחרי
 <ים* שדיייאר כמו איש לא אודם

 טיפדגתי־אקדמאי. כתפקיד תפק
 מרי. שיריביו מיכתב, אז כתב הוא
 נאציונל* ״אגי לצטטו: עתה כים

ר ותיק סוציאליסט כ כפ״ם... ופיי
 חונכנו השילטץ עד המאכק עת

 ־ אתי עצמנו על לקבל נכונים להיות.
—־ רצד הוא ד, ז כקיצור, ריות...״

־־״

שלייאר האנס־מארטץ
הבוסינן טל המט

מאור, הרנה הגוצרית־דטוק• הפיפלגה מן ההל ליטיים, • ג׳וב. ;ה
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)1947( הזה״ כ״העולם שלייאד עד הכתבה כותרת
לחטוף? מותר למי

 ■שבוע בדיוק פורסמה לעריכתו הרקע ועל
 בתת־ ,הרומני הביקור בסיפור לכן קודם

 של במדינה במדור ראש־יהמנזשלה המדור
).2087( הזה העולם

■ב שוב מתפרסם ממנה שקטע הידיעה,
 יעל־ ׳בגין של הזמנתו כי טענה זה, עמוד

לבי צ׳אושסקו ניקולאי רומניה נשיא ידי
 של תוצאה היתד, במדינתו, ממלכתי קור

 ראשי־המנד ■בידי עליו שהופעלו ■לחצים
אירופה. מערב של הסוציאליסטיות שלות

 לת־ בגין, את אליהם לקרב ביקשו אלד,
 ■שיכנוע באמצעיות ולנסות קנקנו יעל ,חות

ה המדיניות עמדותיו את לרכך ידידותי
ברי ממשלת ראש על הטילו הם נוקשות.

הרא ההזמנה את בגין אל לשגר טניה
 ערביות תגובות מפני חשש אולם שונה.
 מצ׳או׳שסקו דווקא יבקשו ישהמ לכך הביא

 בגין, של הראשון הרשמי המזמין להיות
 הזמנה כנגד למחות יעזו לא הערבים שכן
קומוניסטית. ׳מדיניה מצד כזו

 ״׳אחרי הזה, העולם אז קבע ״עתה,״
רשמי ׳בביקור בגין את אירחה שרומניה

החטוף. כלפי האהדה נימת את במעט לא
 התעלמו לא בארץ ׳אמצעי-יהתיקישורת

 קצין בזמנו היה ששלייאר מהעובדה כמובן
 הנאצית, במיפלגה בכיר וחיבר ■בכיר ס״ס

 כפרט ׳בשוויון־נפש, ציוייסה זו נקודה אולם
סתמי. בייוגראפי

 אישיותו אל התוודעו רבים ישראלים
ה ארגוני ■התאחדות נשיא שלייאר, של

 של אירגון־גג שהוא הגרמני, מעבידים
 בגרמניה- !והמיסחר התעשייה ענפי כל

 אולם מחטיפתו, כתוצאה רק המערבית,
ל האיש היה צריך הזה העולם לקוראי

 כתבה ■של במרכזה עמד הוא מוכר. היות
 שנים שלוש לפני אודותיו שהתפרסמה

).1947 הזה (העולם
 הס״ס איש הכותרת את שנשאה בכתבה

 של עברו בהרחיבה פורט ציוני, הפך
 : ״בניגוד :הזה העולם אז כתב שליייאר.
עו שלייאר אין גילו, בני אחרים לגרמנים

 הנאצי. עברו את להסתיר ניסיון כל שה
 הוא על־כל־פנים, בו. מתגאה שהוא נראה
הציבור. באוזני בהרחבה לפרטו מוכן

 שלייאר שבדירת ״בארונות־ד,ספרים
 מקרה. זה ■אין ישראליים. ׳אלבומים בולטים
 נלהב מעריץ הפך מאתמול הקנאי הנאצי

ב לשלייאר יש במקרה לא הציונות. של
 הוגי עם בעיקר מצוי״נים, קשרים ישראל
הישר הימין דוברי למען הלאומי. הימין

׳ו חומריות פעזלות־סייוע מארגן הוא אלי
אס בענייני החל עצות, להם מעניק הוא

במדיניות־כיביוש.״ וכלה טרטגיה
ל קרה ״מה :אז ביבר הזה העולם שאל
 אדם אם בעולם, נראית היא ׳ואיך ישראל,

 גם הקיצוני איש־הימין מנעוריו, נאצי כזה,
 קונסול- מיקצועי, משבית־פועלים כיום,
 — הפאשיסטית־למחצה בראזיל של כבוד
 הציוניות, של מושבע מעריץ להיות יכול

 והישגיה היהודית הלאומיות החלוציות,
״1 הצבאיים
ב דוופיא תוקף מיישנה מקבלת זיו שאלה

הנאצי התעוררות לאור האחרונה, תקופה
 תוכניות שלוש הוקדשו לה ■בגרמניה, זם

 יאת ■למקד בניסיון הישראלית בטלוויזיה
 מדוע ציבורי. וייפוה ■של במרכז השאלה

 שהם על בטענות הגרמנים אל ליבוא יש
 ומעוררים ׳ופשעיהם הנאצים יאת שוכחים

 הישראלים באשר היטלר, פולחן את מחדש
ל לנאצי ולשניות לסלוח !מוכנים עצמם
שלייארי כמו שעבר

 הישראליים שאמצעי־התיקשיורת ייתכן
 רק לא שלייאר כלפי אוהדת עמדה נקטו

 טירוריס־ חטיפה של קורבן היותו בישל .
קשו ׳שחיוטפייו העובדה בגלל אלא טית,
 בניסיון פלסטיני. טירור אירגון עם רים

הישרא העיתונות טענה השרץ את לטהר
העוב אש״ף. ■עם קשורים חוטפיו כי לית
 שלייאר את שחטף שהאירגון הן דות

 רק שלא חדד, ודיע של הפלג עם קשור
 אירגון שהוא אלא באש״ף, קשור שאינו
 חבש, ג׳ורג׳ של העממית מהחזית פורש
■ באש״ף. ■לאופוזיציה■ ׳אופוזיציה מהוויה
 של עניין יחיא שפורנוגרפיה בשם יאך

 ד,סימ־ גם משתנה כנראה כך גיאוגרפיה,
 מ* יוד,גינויים ההסתייגויות כל עם ׳פאטיה.
ל קשה זה, מסוג מטורף טיירור מעשה

 אמצעי־התיק- שאהדת מהמחשבה השתחרר
אוטומ נתונה היתה לא ■בישראל שורת

 ידי על נחטף למשל, אילו, לשלייאר, טית
הנאצי. עיברו רקע על קלארספלד ביאטה

$

 גם להזמנתו הדרך נסללה באירופה, ראשון
 כעבור אירופה.״ מערב מדיניות על־ידי

זיו. לתחזית אישור יעצמו בגין נתן שבוע
 בקרוב לבנין צפויה מקורות אותם פי על

 ׳במדינד. ממלכתי לביקור נוספת מנה ה
 ברונו הקאנצלר מצד הפעם אירופית,
אוסטריה. של מנהיגה קרייסקי,

1■ ■! ■
התעשיי נשיא של חטיפתו פרשת

 בידי שלייאר, מרטין האנס הגרמני, נים
 לכיסוי זכתה בקלן, שמאלני טיריור אירגון
העוב בישראל. ביאמצעי־התיקשיורת נרחב

 והיו הודרכו שלייאר של שחוטפיו דה
 העניקה פלסטיני, ארגוךטירור עם קשורים
קבעה ישראלי, התעניינות ממד לפרישה

 היטלר עליות לפני שנתיים ,1931״...ב־
 משם ההיטלדאי. לנוער הצטרף לשילטון,

 וליאיר־ במיפלגה לחברות אוטומטית הגיע
 המיפלגה בחשבון. טעה לא הוא ד,ס״ס. גון

ה אירגון את לרכז עליו הטילה הנאצית
 באוניברסיטת המיפלגה של סטודנטים
 הנאצים כשפלשו היוקרה. רבת היידלברג
 שם. התפקיד אותו את קיבל לאוסטריה

 אותו את קיבל לפראג, הנאצים כשפלשו
 תמיד הלך הוא הכבושה. יבעיר התפקיד

הכובשים.״ אחרי
 באמצעי- באהדה כזה אדם זוכה מדוע

 1 הישראלים התיקשורת
 כתביה, באותה מצויה כך על התשובה

שס המעריב־גרמני השבועון את שציטטה
: רו
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