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״מיוחדות". סיבות כשיש
 היהודית המחתרת רוצחי כי ברור

ש מעונשי־המאסר קטן חלק רק ירצו
ביותר. מועדפים בתנאים זה וגם להם,

הס זה־מכבר קיימת היתה למעשה
 על אילמת) כל״כר (ולא אילמת כמה

 לאסירי־ה־ כזאת מודרגת חנינה מתן 1
 לא־דרמא־ בצורה נעשה מחתרת,.הדבר

 מר־ על לשמור כדי זמן, ואחרי תית,
אית־עין.
הנשיא הסכים מדוע חרטה! אין

זה? למישחק להיכנס הרצוג
 הרצוג טובות. שכוונותיו ספק אץ
כתפ התחומים בכל תפקידו את רואה
 מערכת־ מתחים. והפגת פיוס של קיד

התחי שלא לאסירי־המחתרת, החנינה
זה. ממאמץ חלק היא השבוע, לה

סבי עמדה זאת האם היא: השאלה
מח הקמת מעודדת היא אין האם רה?

 שרמז כפי בעתיד, ומעשי־רצח תרות
 ממלכתית אמירה בה אין האם קציר?

 מטעמים ערבים רציחת לאמור: רמה
ח כה פשע אינה פטריוטיים־כביכול

מור?
 בגאווה והצביע זאת, הכחיש הנשיא

 הגיזענות, גל מול האיתנה עמידתו על
כהנא. מאיר מול ובעיקר
 חסרת״יסוד. אייה הביקורת אולם

 אחת: בנקודה למעשה, טמונה, היא
בח שזכו אסירי־המחתרת, מבין איש
 הביע לא עונשיהם, כהמתקת או נינה

 שהשמיעו היו בפומבי. אמיתית חרטה
 והיו וכוזבות־בגלוי, מעורפלות נוסחות

 אסירי־המחתרת כל זאת. גם עשו שלא
 החבלה, הרצח, מעשי כי בדיעה דבקים

 היו לא המוני לרצח והנסיון התקיפה
לעיטו הראויים לאומיים, מעשים אלא
 ברורה הצהרה על עמד לא הנשיא רים.
חרטה. של

 תשובה. הרצוג לנשיא אין כך על
 העניק עצמו שקציר כד על הצביע הוא
 חנינה — בגין מנחם דרישת לפי —

מ דיבר הוא בן־ציון. יהושע לפושע
 ביטחוניים" אסירים ״שני על עורפלות

 תשובה זו אין אר בעבר• בחנינה שזכו
ממש. של

 יותר איתן בסיס על ההבדל? מה
לגרמניה. המסע לגבי הרצוג עומד

 מקיים עצמו שהוא אישר קציר
 טען אד גרמניים. מדענים עם יחסים
נשיאותי. למסע דומה הדבר שאין

 עם ישראל יחסי ממש. זו בטענה אין
 והם ושרירים, קיימים החדשה גרמניה

 עריכת התחומים. כל על משתרעים
 בירושלים, דמיאניוק ג׳ון של מישפטו
ה מימי הנוראים הזיכרונות והחייאת

סו לגבי כהוא״זה משנות אינן שואה,
הביקור. גיית

 הגרמני הנשיא ביקור בין הבדל אין
 הנשיא ביקור ובין ושם וביד בישראל

 שני ובברגן־בלזן. בגרמניה הישראלי
ה את להזכיר לחנד, באים הביקורים

אדולף כי להפגין וגם הכאוב, רקע

 העיקרית. במזימתו נכשל היטלר
 מדינת־ בעיקרה שהיא מדיגת־ישראל,

וקיימת. חיה יהודים,

הרצוג נשיא
החרטהז היכן

קציר נשיא־לשעבר
מותרי למי

בעולם
 כבר הלובי קד׳אפי מועמר כי פורסם
 ה״איסלאמית", הפצצה את לממן הציע

ישר נגד לשימוש פצצות לקבל כדי
מזי״ רחוקה שפאקיסתאן למרות אל.

מדי היא הישראלית־ערבית, רת־הקרב
 עלולה שלה פצצה גדולה. מוסלמית נה

יו קרובות ערביות לידיים להתגלגל
תר.

ל הזה העולם פירסם 1986 ביולי
ש לדיברי כי תשקיף, במדור ראשונה,

ל בחשאי ישראל הציעה הודי, בועון
היש חיל־האוויר למטוסי לאפשר הודו

 תיד־ ולקבל אדמתה על לנחות ראליים
 הפאקים־ הכור להתקפת בדרכם לוק,

תאני.
י בריטי ביטאון אישר חודש לפני

הש של חוץ סקירת העלון זו. דיעה
 בפירסום המתמחה אקונומיסט, בועון

 דיפלומטים כי סיפר כאלה, דיווחים
 בפאריס 1985 ביולי נפגשו ישראליים

ש להם והציעו ההודיים, עמיתיהם עם
 הפאקיסתאני, הכור את תפציץ ישראל

להו העיראקי. הכור את שהפציצה כפי
 אף זו, למשימה הדרוש הציוד אין דו

בבי למטוסי־ישראל לסייע יכלה היא
 תצי יש נאמר, כבר לישראל, צועה.

 הפאקיסתאני, הכור של לומי־אוויר
פולארד. מג׳ונתן אותם קיבלה היא

 הפא־ הפצצה מן מאוד מודאגת הודו
 להסתבר רצתה לא היא אף קיסתאנית.

 את ודחתה הישראלית, ההרפתקנות עם
מעמיק. דיון אחרי ההצעה

 נמצאת זירת־המאבק וזיא. שרון
וושינגטון. — אחר במקום עכשיו
מ לתת אסור האמריקאי, החוק לפי
 גרעיני, נשק המפתחת למדינה ענקים
 לאי- הבינלאומי לחוזה הצטרפה ושלא
סי כולל זה חוזה גרעיני. נשק הפצת
י בינלאומי לפיקוח קפדניים דורים
עיל•

הכ מן היוצאת אחת מדינה רק יש
 האמריקאיים המחוקקים ישראל. לל:

 המאפשר מאוד, מתוחכם סעיף המציאו
 שגם אף לישראל, המענקים המשך את
 ולהסכים לחוזה להצטרף סירבה היא

 מצב שינתה לא פרשת־וענונו לפיקוח.
זה.

 מצב לפני וושינגטון עומדת עכשיו
 על עיצומים להטיל הדורשים יש קשה.

גרעי נשק בגלוי המפתחת פאקיסתאן,
ה היכולת שמול טוענת פאקיסתאן ני.

הצ שכבר הודו, אויבתה, של גרעינית
 לפצצה זקוקה היא כזה, בנשק טיידה
 בארצות־ה־ תלויה אינה הודו כזאת.
הד כל את מקבלת שהיא מכיוון ברית,

 פאקיסתאן: של אחרת משכנה לה רוש
ברית־המועצות.

 בוושינגטון פאקיסתאן של ידידיה
 ל־ להתייחס וצודק הוגן זה שאין טענו

 וכי לישראל. מאשר אחרת פאקיסתאן
 ואריאל שמיר יצחק על לסמור ניתן
 הפאקים־ השליט על מאשר יותר שרון
אל־חק? זיא מוחמר תאני,

 פאקים־ נגד גם כי נראה המסקנה:
מסק שום בוושינגטון יוסקו לא תאן
 צורף יהיה ישראל, על להגן כדי נות.
 פא־ של הגרעינית היכולת על גם להגן

קיסתאן.
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