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דו היו התוצאות שבוע. בכל ליטי
מות.

מהסטו כמה עם שיחה קיים וייס
 כבעלי מגדיר הוא אותם דנטים,

 ואף סוציאליסטית השקפת־עולם
 ב־ מהמועמדים ״חלק מארכסיסטית.

 אך לטעמנו, אינם החדשה מיפלגה
 לנסות כדי העגלה על נעלה אנו

הסטודנ אחד אמר אותה,״ ולנתב
עצ שהוא לוויים, אמר אחר טים.

 ומועמד העבודה מיפלגת חבר מו
 ״ד,מיפ־ :לכנסת בבחירות מטעמה

 ואילו שליש, לנו נותנת שלך לגה
תגו שליש.״ לך לתת רוצים אנחנו

נתי להיות לנו ״נמאס :נוספת בה
 — אזרחים להיות רוצים אנחנו נים.
הדרך.״ וזו

 ״תק־ וייס, אומר הערכתי,״ ״לפי
 החדשה העדתית המיפלגה קבל

הפ את ותהווה ח״כים, 10ל־ קרוב
 כזה כוח הקרובות. הבחירות תעת
כש השיקולים את לחלוטין ישנה
 הקואליציה דמות את להעריך באים

הבאה.
 יוצאי אלף 720 כי טוען וייס
בישר החיים צפון־אפריקה ארצות

 ב־ הפוליטי למהפך שגרמו חם אל,
 למהפך עכשיו שיגרמו והם — 1977
נוסף.

ה ר צנזו
רו גנזור!ה1 טי סדי

!*■דיון ה1ו1ע
 הצנזור •טסירסם כספר

 הצבאי
 שנוסף מנזה הוא

 הצבאית הצנזורה 7ע
 אנרנט דו״ח עבר

פוליטית צנזורה גב
 אחרי משנה יותר ,1975 בינואר

 חודשים ותשעה אגרנט ועדת מינוי
הרא הדו״ח את שפירסמה אחרי
חקי את הוועדה סיימה שלה, שוני
בר אבנר תת־אלוף הצנזור, רתה.
הדו״ח. על לעבור כדי הוזמן אוו׳

אגרנט ועדה ראש־
ביותר השמור הסוד

 את בבירור הגדיר אגרנט השופט
בפ ״הומלץ הצנזור: של תפקידו

ש מנת על אותך, להזמין נינו
 הדו״ח מן חלקים איזה לנו תייעץ

מב לגנוז, יש ואיזה לפרסם ניתן
המדינה.״ ביטחון על השמירה חינת

 הצנזור לרשות חסוי. היה הדו״ח
 ורק הוועדה, בבניין חדר הועמד

 ״אסור בדו״ח. לעיין היה יכול שם
 שנאמר במה איש לשתף לי היה
אפי אמ״ן, ראש את לא אפילו בו,
בד מספר הרמטכ״ל,״ את לא לו

 מפקד את לעזרתו גייס הצנזור און.
 סגן־אלוף בתל־אביב, הצנזורה בסיס
 ימים ארבעה ובמשך שני, יצחק
ה הדו״ח על הקצינים שני עברו
 שאין הקטעים כל את וסימנו מלא,

לפרסמם.
 מבן לאחר שאירע מה על

בר־און: מספר
.1975 בינואר 31ב־ פורסם הדו״ח

באירופה. זו בשעה נמצא רוצחים של ומגדו ^
\  רעיון עם המזוהים אישים, של שורה להרוג שלו: היעד •

 להס- להגיע כדי ואנשי־אש״ף, ישראלים בין הישירה ההידברות
ישראלי־פלסטיני• דר״שלום

 שנקטו באירופה, מרכזי־ביון בכמה התקבלה כן על הודעה
מתאימים. אמצעי־מגן

חני רס־ס צ ר
 המתקרא רצחני, רסיס הוא הקומנדו את המפעיל אירגון ^

המהפכנית״. ״המועצה בשם עתה 1 י
 איש ״אבו־נידאל״. בשם הידוע עורך־דיו עומד זה רסיס בראש

 בבגדאד. פת״ח אירגון של הנציג ׳,70ה־ שנות בראשית היה, זה
קי אז שהיתה עיראק, ובין אש״ף הנהגת בין היריבות בשיא
 ולמשכו אבו־נידאל את לשחד העיראקים הצליחו ביותר, צונית

 וסירב בוגד, כעל עראפאת יאסר על הכריז אבו־נידאל לצידם.
 משורות אבו־נידאל גורש כך על כתגובה פקודותיו. את לקבל

בהעדרו. למוות נידון והוא פת״ח,
סיוע קיבל הוא השאפתני. לעורן־הדין הפריע לא הדבר

ובראנד קרייסקי עם עראפאת
לקאנצלר אזהרה

 את רק נתן כי גם יתכן עצמאי. באופן ופעל העיראקים מידי
עיראק. של המודיעין של לפעולות שמו

חמאמי, סעיד את אבו־נידאל של אנשיו רצחו 1978 בינואר
 1974ב־ ושפתח ישראלי־פלסטיני, בשלום שדגל בלונדון, אש״ף נציג

 בפאריס, אש״ף נציג נרצח מכן לאחר אבנרי. אורי עם בהידברות
 הבא היעד נוספים. ואנשים דומים, במעשים (בטעות) חשוד שהיה

 המגעים ניהול את עצמו על שקיבל סארטאווי, עיצאם הד״ר היה
 לחמאמי, בניגוד סארטאווי, אן •1976 אמצע מאז ישראלים עם

לחסלו. הצליחו לא והרוצחים אמצעי״זהירות, נקט

ר ת צ הי ר ח ל
 הערבי לגוש התקרבה עמדתה, את עיראק שינתה ינתיים ף*

 — והפסיקה וירדן), אש״ף סעודיה, את עתה (הכולל המתון ■1
 לדמשק, מבגדאד עבר האיש באבו״נידאל. תמיכתה את — כנראה

סוריה. של המודיעין עם בתיאום עתה ופועל יריבתה,
 להנהגת להפריע ודומיו אבו־נידאל העזו לא שנים כמה במשן

 יאסר והידברות. עמדותיה מיתון של בדרך שהתקדמה אש״ף,
 המגעים ופורטוגל, ספרד ומנהיגי קרייסקי ברונו עם נפגש עראפאת

 ישראלי־פלס־ שלום למען הישראלית ו״המועצה ראשי״אש״ף בין
הו מכבר לא מסר עצמו עראפאת ורישמיים, גלויים הפכו טיני״

של״י. עם מגעים קיום על פומבית דעה
בהפגנה סרטאווי, עיצאם העז כאשר לשיאה הגיעה זו מגמה

סרטאווי מטרה
ברצח טעות

 הופיע הוא הארי. ללוע ישר להיכנס אומץ־לב, של יחידה״במינה
 לדווח תבע בדמשק, שנערך הפלסטינית הלאומית המועצה במושב

 לו, ניתן לא הדבר כאשר ישראליים. כוחות עם מגעים על שם
 העלה שבה לעיתונות, הודעה בדמשק ומסר הפגנתי באופן התפטר

בשלום. הצורך ואת המגעים את נס על
 לקבל כשרה השעה כי סבר לא עראפאת יאסר כי נראה
 חד-משמעית החלטה — בדמשק ודווקא — הלאומית במועצה

 התקבלה, לא סרטאווי של התפטרותו סרטאווי. של דבריו ברוח
 שהיתה פשרה היתה במועצה, שהתקבלה הרשמית, ההחלטה אן

 היתה בעקיפין לפעילותו. פרלמנטרית גושפנקה ממתן מאוד רחוקה
 ידעו באי־המועצה שכל מכיוון עצמו, לעראפאת גם מפלה זאת

 דעתו על ופועל עראפאת של איש-אמונו הוא סרטאווי כי היטב
הנחיותיו. פי ועל

 הנו- המציאות את משקפת הלאומית המועצה של זו תוצאה
 צבאי, במיבצע-חיסול אש״ף על מאיימת כשממשלת־בגין כחית,
 ברית-המועצות. ועל סוריה על להישען אש״ף את מכריח והדבר
 בדרך להתקדמות הדרוש חופש-תימרון לעראפאת אין זה במצב

קולם. את מרימים באש״ף הקיצוניים והכוחות השלום,
 לחדש יכול הוא זו באווירה כי סבור אבו־נידאל כי נראה

המו סיום עם מייד הסורים. בעזרת הרצחניות, פעולותיו את
בפעולה. פתח הוא הלאומית עצה

ם די ע ח הי צ ר ל
 ״פרופיל״ האוסטרי כתב״העת של כתבת נפגשה שעבר שבוע ך*
 אבו-נידאל של המהפכנית״ ״המועצה של נציגים שלושה עם *■

מחרידים. דברים מפיהם שמעה היא בדמשק,
 שרצחו הם אבו־נידאל שליחי כי השלושה לה מסרו השאר בין
 אוסטריה־ישראל, לידידות האגודה ראש את במאי, באחד בווינה
 עסקן שהיה שהאיש מכיוון פוענח. לא עדיין זה רצח ניטל. היינץ

לאפי החשדות כוונו וינה, של מועצת״העירייה וחבר סוציאליסטי
 כאות- נרצח האיש כי אבו״נידאל אנשי טענו עתה אחרים. קים

 בשל להירצח צפוי עצמו קרייסקי וכי קרייסקי, לברונו אזהרה
ישראלי״פלסטיני. שלום למען הבלתי״נלאים מאמציו

 יד שנתן מי כל על ברצח השלושה איימו הזדמנות באותה
 המועמדים מרשימת הוציאו לא הם ישראליים־פלסטיניים. למגעים
עצמו. עראפאת יאסר את להירצח

1 לקומנדו־הרצח היעדים הם מי
:אישים של סוגים שלושה הסימנים, כל לפי
 עיצאם ובראשם במגעים, שהשתתפו הפלסטיניים האישים •

 שש מזה יום־יום השלום למען חייו את שסיכן האיש, סרטאווי.
 אינו הנוכחי מקום־הימצאו אמצעי״זהירות. כנראה נקט שנים,
ברבים. ידוע

 ברונו וביניהם זו, לפעולה שסייעו האירופיים האישים •
 אירופיים אישים כמה אבנרי אורי הזהיר שעבר בשבוע קרייסקי•

חייהם. על לאיום ברצינות להתייחס שיש
 במקום יימצאו אם במגעים, שהשתתפו הישראליים האישים

בהם. לפגוע אבו״נידאל של הקומנדו יוכל שבו

 חלק רק הפירסום כלל להפתעתי,
כמות המלצנו שעליהם הפרקים מן

נוס שלמים וקטעים לפירסום, רים
לגנוז. שהמלצנו לאלה פו

ה הניח בפברואר, 1ב־ למחרת,
 הדו״ח כרכי את גזית שלמה אלוף
בק בצירוף העיתונים, עורכי לפני
מאו פרטים להשיג לנסות שלא שה
 גנוז. שנשאר הדו״ח של חלק תו

 בשמץ אותו, שאל העורכים אחר
מד פרקים באותם ״מה רישעות:

השיב: גזית כל־כךי״ אותך איג

 את ראינו הרמטכ״ל ולא אני ״לא
 הוא הראשי הצנזור :הפרקים אותם
 אבל השלם, הדו״ח את שקרא היחיד

 לשלם מוכן היה שהאוייב יודע אני
הפר עבור שטרלינג לירות מיליון

 הייתי אני אופן, בכל שנגנזו. קים
 דו״ח עבור כזה סכום לשלם מוכן
 האוייב...״ צבאות של דומה

ל שנית הוזמנתי היום למחרת
 נמסר ולידי הוועדה, אל ירושלים,

 למען המלא, הדו״ח של אחד עותק
הכת בבדיקת אותי לשמש יוכל

 בהסתמך העיתונות שהגישה בות
 ה־ כרכי שני את סגרנו הדו״ח. על

 שבמישרדי. הברזל בקופת דו״ח
כע שם. הימצם על ידע לא איש
 לי נראה כאשר כחודשיים, בור

 עד הדו״ח את מיצתה שיהעתונות
 את החזרתי בו, לעסוק וחדלה תום

 הוועדה.״ יו״ר לידי העותקים
 בר־און. דברי באן עד

 ביותר. חמורה הגילוי משמעות
נג אגרנט דו״ח של שלמים חלקים

או צבאיות מסיבות לא אך — נזו

 עצ הוועדה — מישהו ביטחוניות.
 שר או ראש־הממשלה, או מה,

 נוספת צנזורה ערכו — הביטחון
י ר ח  צנזורו הצבאית. הצנזורה א
 אלא צבאית, היתד, לא זאת נוספת

פוליטית. הנראה, ככל
 ולשרי! בכירים צה״ל למפקדי

 ב לעיין ניתן לא בממשלת־ישראל
 פו צנזורה שעברו חלקים אותם

 הצבאית לצנזורה בנוסף ליטית,
 לז הדו״ח של אלה שחלקים ומובן
הציבור. לידיעת גם הגיעו

228339 הזה קעודס


