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 אי־דייוקים יש ׳בגין, מנחם מר הממשלה
 כל לעין גלוי אחרים. ׳ועיוותים עובדתיים

 בית״ר בתנועת העניינים ׳בתוך שהיה מי
 כהרבה הוטעה אבנרי שמר ההן בשנים
 בילתי־מוסמכים. מקורות על-ידי מקרים

 לקטע להתייחס רוצה מטה החתום אבל
 הקטע — המחבר של בסיפורו בילבד אחד

 פולניה בית״ר נציב ■פרופס, לאהרן הנוגע
הרוויזיו התנועה ממייסדי ואחד לשעבר
 במשך הישראלי הפסטיבל (ומנהל ניסטית

________שנים) הרבה
 שילטון של פללי במזכיר כיהנתי אני

 התנועה) של העולמית (ההנהלה בית״׳ר
 ז׳בד זאב בית׳׳ר ראש יתהת בלונדון,
 זה ובתפקידי 1936—1940 בשנים טינסקי
הת ענייני בהנהלת ישירות מעורב הייתי
כ בגין מנחם של מינויו זה בכלל נועה,
 פרופס. במקום 1939ב־ פולניה בית״ר נציב
ש הדברים את להעמיד איפוא, לי, יותר

דיוקם. על במאמר נזכרים
 ש״באשר להגיד הוא גמור עיוות #

מ פרופם את להדיח ז׳בוטינסקי הסכים
 רסבה״ אייזיק את במקומו מינה תפקידו,

 הדיח •לא מעולם ז׳בוטינסקי ראשית, וכר.
רמבה אייזיק שנית, מתפקידו; פרויפס את

 מתגאים בית״ר ו־תיקי כל הזה. היום עד
 אבל שהגיע, לאן שהגיעי על בגין במנחם

 של בהישגיו פרופס גאה מסולם ״ותר
ההם. מהימים ישלו הנציבות קצין

תל-אביב כ״ץ, מרדכי
עדו על התבססו בכתבה ההערכות י•

 ההם, בימים התנועה מראשי כמה של תם
 לבין דעתם בין סתירה קיימת כי ונראה
כ״ץ. הקורא של דעתו

מאפר? זמן כמה
מ אמנסטי באגודת הברים קבוצת אנו

 אל עבדאללה בשם אסיר שאימצנו הולנד,
 מינהלי במעצר הנתון באיה, אל באיראת

 כחשוד 1974 במאי 14ה־ מאז ברמאללה
 במאסר מוחזק הוא טרוריסטית• בפעילות

הרבי ז׳נבה אמנת של 78 סעיף פי על
 וסעיף הביטחון תקנות של 87 סעיף ; עית
.1945 חירום לשעת ההגנה תקנות של 111

ל ניתנות הטרוריסטיות פעילויותיו אם
 לתקופת אותו שופטים אין מדוע הוכחה,
 להוכיח יניחן לא ואם 7 מוגדרת מאסר
 עב- מופיע זו בשעה לשחררו. יש זאת,

 יועדה בפני חודשים לשישה אחת דאללה
 מעצרו. את להמשיך החליטה כה שעד
ש הדעת על ומתקבל אנושי לנו יראה
לא זה מעצרו. יימשך זמן סטה יידע אסיר

ובגין ז׳כוטינסקי כין פרופם אהרץ
ביותר הגאה האיש

 לנציב כמישנה ישנים מספר כיהן דיל
 נציב היה לא פעם אף פולניה, בית״ר

 העולמית המילחמה לפרוץ יועד 1936ומ־
 ומשם בלונדון בית״ר ׳שילטון כחבר כיהן
ארצה. עלה
הרא הרגע ש״למן נבוז זה .אין #
המ אל שואף (בגין) שהוא ברור היה שון
ה פולניה)״. בית״ר (ונציב הראשון קום

 הנציב ׳תפקיד לבגין כשהוצע היא, אמת
 לקבל בתחילה מיאן הוא 1938 שנת בסוף
חוד במשך קשה לעמול עלי והיה אותו,
 המינוי את לקבל לשכנעו כדי אחדים שים
 שלא הקפיד (דבוטינסקי בית״ר ראש ישל

 רצונם נגד אנשים על תפקידים 'לאכוף
בבית״ר). אפילו

 של — הדחתו לא — שיחתרו 9!
 פולניה בית״ר כנציב מתפקידו פרופס
 פרופס הוא. בקשתי לפי רבה במידה נעשה
 (מאז שנים מעשר יותר בתפקיד כיהן
 ארצות- — חדש באתגר ורצח ),1928

 ב- לתפקיד נתמנה אומנם הוא הברית.
 גדר ביתיר תנועת ליצור והצליח אחה״ב

הש לא דבוטינסקי שתנועת ׳במדינה לה
אז, עד שיורשים בה להכות כילה
להת הצליח לא ש״פרופס להגיד י•
 •במהירות, שגדלה התנועה ממדי עם מודד

המו נוער לתנועת בית״ר הפיכת עם
ב חברים של רבות רבבות בעלת נית,

 והי- דבר לומר זה הרי — המדינה״ רחבי
 ובהשראתו בהנהגתו זה היה הרי כי ׳פוכר.

והפ גדלה בפולניה שהתנועה פרופס של
■המונית! נוער תנועת כה

 וכישר שפישרונותיו בהחלט נכון !•
 נתגלו ולוחם כמנהיג בגין מנחם של ריו

 צעיר נציבות קצץ היה כשעדיין ;אז, בבר
 להכיר הראשון היה פרופס ואהרן וצנוע,

 את בגין מנחם העריך פחות לא אבל בכך.
 אין בפולניה. פרופס של והישגיו פועלו
 ונשאת היו השניים בין שהיחסים תימה
עמוקת הדדית וחיבה הוקרה של יחסים

 זד. הנמצא עבדאללה, של במיקרה נעשה
 מר לו שיהיה מבלי במאסר שנים שלוש

 שילטונית אם מאסרו. יימשך זמן כמה שג
בסתי עומד זה זה, מצב מאפשרים ישראל

האו״ם. של האדם זכויות לאמנת רה
 תקנה קיימת שתהיה הגיוני לנו נראה
לת המינהלי המעצר תקופת את שתגביל

 תקנת אם שנתיים. על יתעלה שלא קופה
 לרעה להשתמש ■ניתן קיימת, אינה כזאת

 למשך להישאר יכול ואדם נהלי מי במעצר
כזה. במעצר חייו ימי כל

 במישפט יזכה שעבדאללה מקווים אנו
ממעצרו. שישוחרר או הונן

מאר, דר ואן מ. ,95 אימוץ קבוצת
הולנד הנגלו,

רוח־לחימח
 מר את בטלוויזיה ראיתי בשנה לפני

ה עם בעימות עמד כאשר אבנרי ■אורי
 הצנזור כאשר ומחזות. לסרטים צנזור
ה הקנדית, הטלוויזיה את לדוגמה הביא

 צר שבהם צנזורה ללא סרטים מקרינה
 בת־ אבנרי ענה קטנים, ילדים גם פים

 מתייחם שהוא — לדעתי יפה — ־שובר.
 יכול שבחם ולתיאטרון לבתי־הקולנוע

 לר־ ברצונו אם ולהחליט לבחור המבוגר
בהם. המוצג את אות

 נאבקים שאתם שכשם מכים מצפה הייתי
 בקולנוע המבוגר של הבחירה חופש על

 רצוף ומאבק רוח־לחימה תגלו ובתיאטרון,
תוע סרטי סינון למען דעת־קהל ליצירת

 לנו יאמרו אל מהטלוויזיה. האלימות בת
ה את שיסגור לראות, רוצה שלא מי בי

 עצמו על מעיד כך שטוען מי מכשיר.
מכ של המפתה בעוצמתו מושג לו שאין
זה. שיר

תד-אביב רז, משה
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