
מעריציהם כתפי על וולדמן לווינגר רבנים
בנפש. המונית פעולת־פיגוע לבצע פה־אחד ,הוחלט
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המוז נאשמי לחמו כמיקרה א י■
 למנוע כדי כאריות היהודית תרת /
המת במישפט הודאותיהם הגשת את
נגדם. נהל

 במישטרה, שנגבו אלה, הודעות
 החל — רבות באשמות הודאה מכילות

 בתיכנון וכלה לרצח ובנסיון ברצח
 קבלת האיסלאם. קודשי של הפיצוץ

 עשויה בית־המישפט על־ידי ההודאות
דינם. לחריצת להביא
 המסבירה שניה סיבה היתה אך

 הודו במה ידעו הנאשמים זו. עקשנות
 כי ידעו גם כך משום במישטרה.

 לאישור יביא ברבים ההודאות פירסום
 עליהן להכריז העזו שמעטים עובדות

כה: עד
לא הרצחנית שהמחתרת •

 ומבודדת, קטנה קבוצה היתה
 או לידיה״ החוק את ש״לקחה

 שפעל גוף אלא ש״מעדה״,
 ציבור של העצום הרוב מטעם

המערבית. בגדה המתנחלים
 פי על פעלה שהמחתרת •

 ראשי של וההוראות ההנחיות
המפור הרבנים הזה, הציבור

 גוש־אמונים, של ביותר סמים
ועוד. תנועת־התחיה

 הסיטוני הרצח שפעולות •
 בידיעתם תוכננו והקימעוני

 ה• מראשי כמה של המלאה
ש יתכן היהודי. הדתי מימסד

 רב-ראשי-לשעבר גם כללו אלה
אחרים. ואנשי-צמרת

קטנה מחתרת זו שאין בקיצור:

התנחלות בפעולת ומעריצים לווינגר הרב
קטיפה וכפפות משי כפפות

 תנועת של הפרטי הצבא אלא ושולית,
ההתנחלות.

אגהגה
 המחתרת פעלה שנים' משך ^

 כבר שבוטא החשד מפריע. באין
 פרשו וזרועות־הביטחון שהממשלה אז,
 הנחיית על־פי המחתרת, על חסותם את

 הולך בגין, * מנחם ראש־הממשלה
 שכל יתכן לא פשוט עתה. ומתחזק
 ידיעת בלי נעשה עכשיו המתגלה

שרותי־הביטחון.
 יצחק ראש־הממשלה החליט כאשר

 נעצרה זו, למדיניות קץ לשים שמיר
 ״המחתרת בשם מאז שנודעה הקבוצה

 רק זהו כי ברור היה אך היהודית״.
 הקבוצה מראשי כמה קצה־הקרחזן.

 בעידוד אולי — נעלמו או לחו״ל ברחו
 היתה יותר חשובה אך השלטונות.

 את להעלות שלא האילמת ההסכמה
מסויימת. לרמה מעל החקירה

 הנעצרים בין ביותר החשוב האיש
 כ״מפקד שהוגדר ליבני, מנחם הוא

 ההודאה השבוע.פורסמה המחתרת״.
 והיא — מעצרו אחרי למישטרה שמסר
 של האמותי הרקע על חד אור הטילה
היהודי. הטרור

 מייד התרחש אשר את תיאר ליבני
 אמי הרפתקן הזאב, אלי הלוויית אחרי

 הרפת־ אחרי שבחיפושיו ריקאי־נוצרי,
לאו יהודי והפך התגייר חדשות קות
 חבריו עם יחד נהרג הזאב קיצוני. מני
מתפילה. בחוזרם חברון, בלב

 ראשי התכנסו זה מאורע בעיקבות
 בקריית־אר- גוש־אמונים של היישוב

הש זיכרוני ״למיטב ליבני: העיד בע.
 הרב ליאור, רב הרב זו בישיבה תתפו

 הרב לווינגר, משה הרב ולדמן, אליעזר
 דיעה הביעו הרבנים אריאל... יועזר

 האוב־ את להרתיע שיש חד־משמעית
ההר שפעולת הוצע הערבית... לוסיה
המתיישבים.״ על־ידי תבוצע תעה

 רה לא חשובים הדברים
)14 בעמוד (המשך

במדינה
)6 מעמוד והמשך

 יינתן שנה, 30ל־ תוכנית במיסגרת
 וכמו־כן לילדים, בלעדי גרמני חינוך

 בכך. שיחפצו אינטליגנטיים למבוגרים
 גמורה שליטה להם שתהיה אחרי

 שיוויון־ להם יוענק הגרמנית, בשפה
 הגרמני. הרייך אזרחי עם מלא זכויות

 מיזרחיים?" ״גרמנים להם? נקרא איך
כדומה. או באלטיים?" ״גרמניים

 בפולנים כמו נטפל האחרים בכל
ופי ביצוע אירגון, הסלאווים. ובשאר

 של (לישכתו הקאנצלר. לישכת קוח:
 היא הכוונה עצמו. היטלר

ולרצח־עמים.) לעבודות־פרך
 את לפצות יש המילחמה אחרי מייד

 של גדול חלק אובדן על הגרמני העם
 כך לשם הזיכרי. הגרמני הנוער

 ואסור מהפכניים, אמצעים דרושים
 היא, (הכוונה מביצועם. להירתע
 מעמים בני־נוער לחטיפת כנראה

אחרים.)
לכך. תקדימים לנו חסרים יהיו לא

 וההו־ הפורטוגליות הספרדיות, גיות,
 ה־ העמים לטובת מעבר־לים, לנדיות

האירופיים. העמים ולטובת ציבעוניים
 היטלר, של הדברים כאן עד

 תור־ ,בחיפזון דפי־יומן על שנרשמו
* מחשבה. כדי

ילדו רק שאינה תמונה מתקבלת
 מחרידה גם אלא בפשטנותה, תית

 היה היטלר לאדולף כי בתוכנה.
 ילדותיים חלומות להפוך הכישרון
זוועתית. למציאות

 הנקודות הצליחו איד
 לכסות והזעירות המעטות

הגדה? שטח כל את
 * מירון הד״ר מהלך שנים כמה מזה

השלום שוחרי על אימים בנבנישתי

הכבושים השטחים
רענן ניתוח

)1943(היטלר אדדלף?
ההתחלה רק היה הסופי הפיתרון

 אגב, שהיתה, — הגדולה יקטרינה
אנהאלט־צרבסט לבית גרמנית נסיכה

 אחרי הראשונה בהכרזתה קבעה —
 יש השאר: בין לכס־המלכות, עלותה
 שלנו הנרחבים המידבריות את להחיות

בבני־אדם.
הגד לשם בריבוי״נשים בושה אין

האוכלוסיה. לת
 על לשמור יש העולם כל לטובת

שינוי. בלי הנוכחית בצורתה אנגליה
 הסופי הניצחון אחרי לפתוח יש לכן.

ברי (כלפי התפייסות של במדיניות
 לא השפלה. שום תהיה לא טניה).
 צריך המלך רק פיצויים. ממנה ייתבעו

 דוכס יבוא במקומו — להסתלק
 גיורג־ המלך של הבכור וינדזור(אחיו

 בגלל מכס־המלוכה שהתפטר ,6ה־
 שהוא האמינו ושהגרמנים אשה,

 חוזה־ידידות ייכרת איתו פרו־נאצי.)
 הוזה־שלום. במקום הזמנים, לכל

 (שר־החוץ ריבנטרופ פון־) (יואכים
 ישוחרר ואפסי) שחצן אדם הנאצי,

 ויישלח בגרמניה, תפקידיו מכל
 וכיועץ כללי כמיופה־כוח לאנגליה

 תואר המלך מידי יקבל הוא למלך.
אנגלי. דוכס של ומעמד
 יצטרפו זו אדירה ברית־מעצמות אל

 כן וכמו הסקאנדינביות, הממלכות
 ופורטוגל), (ספרד האיברי חצי־האי

 מדינות גם אבל גושים, בתור אולי
 (אלפרד) הביצוע: אחרות. אירופיות

 מושל הנאצי, רוזנברג(האידיאולוג
 כך בנירנברג.) הוצא־להורג רוסיה,
המאוחדת אירופה של החלום יתגשם

 נא־ אויגן, הנסיך הגדול, קארל —
פוליון.

 לניהול מרכזי מישרד יוקם בברלין
הבל־ ,הצרפתיות האנגליות, המושבות

לשע בנבנישתי, הישראלי־פלסטיני.
 החוקר ירושלים, סגן־ראש־עיריית בר
 ישראל ממשלות של מעשיהן את

 תיאוריית אבי הוא הכבושים, בשטחים
 ישראל לדבריו, — האירוורסיביליות

 הפיכות, שאינן עוברות בשטחים קבעה
 של אפשרות כל בעתיד ימנעו ואשר

נסיגה.
 מתן זאת: תיאוריה של התוצאה
 * לתוכניות־ יונית־כביכול לגיטימציה

סיפוח.
 סקר בנבנישתי פירסם לאחרונה

 שטח ממחצית יותר כי קבע שבו חדש,
 ישראלית, לשליטה הועבר כבר הגדה

לשנותן. שאין עובדות בו נקבעו וכי
 בנבנישתי של קביעותיו הפרכת

 צפוי. לא מכיוון שעבר בשבוע באה
 יי מנהל לשעבר וייץ, רענן הפרופסור

 היהודית, בסוכנות ההתיישבות מחלקת
 של התיאוריה את חר באיזמל ניתח

 פיה. על אותה והפך בנבנישתי
״הארץ״: ביומון וייץ בתב

 שטח מתוך כי טוען, בנבנישתי
 מיליוני וחצי חמישה בערך של כללי
 לגבי עובדות נקבעו הגדה של דונם

דונם: 2,268,500
המ בבעלות שהוכרזו שטחים •
דונם; 1,700,000 — דינה

 הצבא ידי על שנסגרו שטחים •
דונם: 1,106,000 —

 — נפקדים של שטחים •
60,000:

 עם בהפקעה שנרכשו שטחים •
:50,000 — תשלום

צי לצורכי שהופקעו שטחים •
.47,000 — בור

 בבחינת הם הראשונים הסוגים שני
)14 בעמוד (המשך
ה העולם 2488 הז


