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 לסיסמותיה מתייחסת תאצ׳ר, גרט ן

 ברצינות רייגן רונלד של ולסיסמותיו
 מפעם יותר שהכריזה אחרי גמורה.

 הנותנות מדינות להעניש יש כי אחת
השג את גירשה לטרוריסטים, מחסה

מלונדון. הסורי ריר
הא שר־החוץ נענה כן לפני עוד

 של לפנייתו שולץ, ג׳ורג׳ מריקאי,
 את זמנית לסגור והורה שמיר יצחק

 הערבית הליגה של מישרד־המידע
פועלים שממנו המישרד בוושינגטון,

 ווחשל
 קובע: ק8ה־ו

 להגנה הדגה
 היא ■הודית
 טווויסט׳■ איוגון

 מצא מנהיגה
מחסה

במדינת־ישואל
 ארצות־ בבירת אש׳׳ף של הדיפלומטים

הברית.
 הישג איזה כפיים. הכל מחאו בארץ

 מטיפים תמיד שהישראלים לעקרונות
העולם: כל באוזני להם

 החדש הנוהג כי הבחינו מעטים רק
 לפעול יכול הבינלאומיים ביחסים

 ישראל את גם להעמיד כבומראנג,
מביך. במצב

 האף־בי־איי, של מחקר דוח
לרא כאן מתפרסמים שפרטיו

 להגנה הליגה כי מעלה שונה,
 מאיר הח׳־כ של מיסודו יהודית,

הפ אירגוךהטרור היא כהנא,
 אר- בתוף ביותר והמזיק עיל

צות־הכרית!

 כן, אם היהודיים, הקיצונים
בתחו היחידים כמעט נותרו

מם.
 ״לפנות
לבדיוטף"

 לפעלתנותם האחרונה הוכחה ^
 היתה היהודיים הטרוריסטים של \ 1

 שלד השליכו אלמונים שבועיים. לפני
ב לפנות־בוקר, בקבוקי־מולוטוב, שה

פישר אברי הקונצרטים לאולם כניסה

 שואדים המומחים
 בין ההבדל מה

 הנותנת סוויה,
מחסה

 לאבו־ניואר,
 ׳שואל, ובין

 מחסה המחנה
נהנא למאיו

 שעות בניו־יורק. לינקולן שבמרכז
 במקום להופיע עמדה אחר־כך אחדות

הסובייטית. הסימפונית התיזמורת
 בק־ השלכת לפני ספורות דקות

 לסוב־ אלמוני טילפן בוקי־התבערה
 ״התיזמורת וצעק: מקומית נות־ידיעות

 בניו־יורק תופיע לא הנאצית־סובייטית
 בברית״המו־ מכילאם שישוחררו עד

יהודים!״ מיליון שלושה עצות
המ היפנה נוספים לפרטים

 חיים לאחד מאזיניו את טלפן
 להגנה הליגה יו״ר בן־יוסך,
יהודית.
 (״מודוס שיטת־פעולה זו היתה

 של המיקצועית בלשון אופרנדי",
רעשני פיגוע אופיינית: האף־בי־איי)

 1985 בשנת עמדו וגרוריה הליגה
האמרי אירגוני־הטרור טבלת בראש
 וגם הפיגועים במיספר גם קאיים,

היא אלה. בפיגועים הנפגעים במיספר

 היחידים אנשים, שני של למותם גרמה
 בפעולות־טרור שנה באותה שנרצחו

 עשרת מתוך תישעה ופצעה —
כאלה. בפעולות הפצועים

באו פעל הכהניסטית הליגה מלבד
 פורטו־ריקאי, שיחרור אירגון שנה תה

 פור־ מהפכה למען המתנדבים בשם
המת בלתי־ידוע ואירגון טו־ריקאית,

האדומה. הגרילה התנגדות קרא
האח את עצמם על נטלו האדומים

 בבית־ פיצוץ אחד: למיקרה ריות
 ניו־ תחנת־מישטרה של השימוש
בפב תקפו הפורטוריקאים יורקית.

 בסאן־ בית־המישפט את 1985 רואר
 אנטי־ בטיל בפורטו־ריקו, הישנה, חואן

 ברב־' ירו חודשים תישעה ואחרי טנקי,
 ב־ כן גם אותו, ופצעו אמריקאי סרן

פורטרריקו.
 אמריקאית מושבה היא פורטו־ריקו

ספ דוברים תושביה הקאריבי. בים
 ארצות־ כי טוענים מהם ורבים רדית,
 מישטר־כיבוש. בארצם מקיימת הברית

 מובהק חלק היא אין הריעות, לכל לכן,
עצמה. מארצות־הברית

ה הטרור אירגוני משמע:
הי המקור 1985ב־ היו יהודי
טרוריס לפעילות כמעט חידי
ארצות־הכרית! בתוך טית

 תלמידיו עמדו לא קודמות בשנים
 פירמידת־הטרור. בראש כהנא של

 לבנים, נאציים אירגונים אותם הקדימו
 אחד הלבן. הגזע בעליונות הדוגלים

 האומות אחר הסדר, נקרא מהם
 וזרועו חרבו בשם אחד עוד האריות,

 הימניים האירגונים גם אלוהים. של
 הקובאיים הגולים של הקיצוניים

היהודי. בטרור בחריצות התחרו
 האף־בי־איי הצליח 1985ב־ אך
 הטרוריסטים רוב על ידו את לשים
פעילותם. את ודיכא

 סובייטית, להקה של הופעה נגד
צעק סיסמות המשמיע אלמוני מטלפן

 בשמם נוקב גם — מכל והחשוב ניות,
האחראים. של

 ; לא כן־יוסף חיים אותו
 עסקן לא וגם מהעניין, התנער

 יודעים הם הליגה. של אחר
 נגדם תעשה לא שהמישטרה

 כידיה יהיו לא עוד כל דכר,
קכילות. ראיות

 ״המרכז על־ידי שהוכן הדוח, קוראי
 מחלקת־הטרור, טרור, וחקירת לניתוח

 * במישטרה פליליות״ לחקירות האגף
 היטב הבינו (אף־בי־איי), הפדרלית

 הרציניים האנשים משמעותו. את
 למישמע גבה הרימו בוושינגטון

 פרס, שימעון של הנרגשות הכרזותיו
 לגייס הצורן על שם, ביקורו בעת

בטרור. למילחמה בינלאומי מאמץ
 ההבדל מה בקול: ששאלו היו

 לסוריה? ישראל כין זו מבחינה
לש לאבו־נידאל מניחה סוריה

 טרור ולזרוע בשיטחה כת
 נוגעת אינה וישראל באירופה,

 היושב כהנא, כמאיר לרעה
 מרחוק והמפעיל שלה, ככנסת

ארצות-הכרית! בתוך טרור
 לאחרונה שביקר פלד, מתי ח״כ

 על־ידי מפורשות נשאל בוושינגטון,
הבול מהמדינאים מק־גאוורן, ג׳ורג׳

 ובעבר הדמוקרטית, במיפלגה טים
סבור באמת ״האם לנשיאות: מועמד

ופיצוצים הצרחת
 ההגדרה את לעצמם אימצו האף־ני״איי חוקרי

 הוא ״טרור טרור: למושג האפשרית ביותר הקצרה
 אגשים נגד באלימות או בכוח בלתי־חוקי שימוש

 או ממשלה לאלץ נועד אשר רכוש, נגד או
 לחדול, או מעשה לעשות אזרחית אוכלוסיה

 או פוליטיות מטרות של קידומן בשרות
חברתיות."

 מטרותיהם, על השונים, הטרור טוגי את
 הדוח בעלי מתארים וטיטמותיהם שיטותיהם

 נראים הדברים אם ניטראלית. כמעט בלשון
 אין הטרוריסטים. את אוהדים ראשונה בקריאה

 לתאר מקפידים הדוח שמחברי מפני אלא זה
 תוספת ללא עצמם, את מציגים שהם כפי אותם

פרשנות. דיברי של
כתבו: הם היהודי הטרור על

 1981 מאז שבוצעו הטרוריסטים הפיגועים ״רוב
 הקבוצה שהיא יהודית, להגנה הליגה בידי בוצעו

 כי המכריזות הקבוצות בין ביותר הס״ייסמת
וה בעבר שנעשו העוולות את לפרסם מטרתן
 להגנה הליגה היהודי. לעם בהווה הנעשות עוולות
מאיר הרב על״ידי ,1968 ביוני 16ב־ נוסדה יהודית

 כעמותה נרשמה היא ניו-יורק בברוקלין, כהנא,
 ,לעולם .1968 בספטמבר 30ב״ גיו-יורק במדינת

 זו סיסמה שלה. הרישמית הסיסמה היא עודי לא
 עצמה על תחזור השואה כי הרעיון את מבטאת

באנטי מתמיד מאבק יתקיים כן אם אלא
שמיות.

 לה ויש ניו״יורק, בעיר הוא שלה הראשי ״המטה
 ארצות- של הגדולות מהערים בבמה סניפים
 יהודים מצעירים בעיקר מורכבת הליגה הברית.

 בקו עומדים הם לדעתם, קיצונים. אמריקאיים
 בט- ותומכים אנטי-שטיות, נגד בהגנה הראשון

האח בשנים בוצעו הליגה בשם דינת״ישראל.
 פיצוצים הצתות, הכוללים אלימות, מעשי רונות

 ורכושם, סובייטיים דיפלומטים נגד ותקיפות,
 הערבית״אמרי- בקהילה הקשורים אנשים נגד

 היו כי האשמות הועלו שלגביהם ואנשים קאית
 מטרת היהודי. הגזע נגד הנאצים בפישעי קשורים

 תשומת־הלב את להפנות היתה פיגועי־הטרור
 ברית-המועצות יהודי של למצוקתם הבינלאומית

 בעם וערביות נאציות פגיעות על לנקום או
היהודי."
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