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ם ששון משה משמע: י כ ס -ממ רבים״ ש זו. הערכה עם ה  ״י,
 יס5ד״ד של המיוחד מצפם בגלל וכי פלסטינית, כמדינה רוצים הגדה
ת מצף ידןק <ןףי תחילה שיקכלו מכלי ^ ל ו ט ^ ס לידיהם, וזמה ה ^

 קובע ירושלים בעיית — אחת׳ מרכזית ״נקודה הכלל מן מוציאה ששון של יי הסכמה
הע לא, ת סם7סיךושלו תכלןל עלא כזן׳ במדינןן הערבים צים״ םהא היא אלה

 מדינר של הקמתה היתה ירושלים, בעיית קיימת היתה לולא :בלומר
 כגיל אולם ומעשית. אפשרית ישראל, ע־ ושיו־ הסיר תון ית,נ פל־מ

ד ירושלים יטאלת ב ל זו. אפשרות ששון פוסל כ
כך: אומר אבנרי, של ההוספות הכנסת אחרי ירושלים, לגבי הסעיף

 המוכנים הגדה ממנהיגי אחד מנהיג על להצביע יכולנו לא אבנרי ולא (ששון) אני ״לא ^
 שהנוסחה אבנרי מר לי הסביר לשאלתי ירושלים. ללא הפלסטינית המדינה ברעיון ׳תמוך

 ישראל, בירת הינד, המאוחדת ״ירושלים ביודעין: כללית זה בשלב הינה ירושלים לגבי טלו
 ששאלת עימי הסכים אבנרי הפלסטינית.״ המדינה ובירת המשותפים המוסדות בירת

 לאור שלדעתו, אמר והוא מרכזית, שאלה הינד, בירושלים׳ הערבית ״הבירה על ,ריבונות
 הפלסטיניים למנהיגים לאפשר כדי שהציע הכוללת בנוסחה די הגדה, מנהיגי עם סיחותיו

 הזה המשא־ומתן שבמהלך מאמין והוא כבוגדים, להיחשב מבלי ישראל עם במו׳־מ פתוח
 הכבוד את ותספק כנה על ירושלים איחוד השארת שתאפשר מפורטת נוסחה זימצא
 שנשיא בגדה, מנהיגים של חוות־הדעת לאור גם סבור, אבנרי מר כן, על יתר ;ערבי.
 הגדה.״ מנהיגי של כזאת ליוזמה ירוק' ,אור בשקט יתן וצריים

 תנועת של החיעידה מהחלטות מילולית לקוחה ירושלים בעניין אבנרי של הנוסחה
 מעל אבנרי אמר הדברים אותם את .1968 במארס שנתקיימה חדש, כוח — הזה זעולם

ירושלים. איחוד על ההצבעה בעת כבר הכנסת :וכן
 איחוד־ידו־ ד ע כ מצביע שהוא והנרגש הקצר בנאומו אז קבע הוא
 - המדינות שתי כירת תהיה המאוחדת שהעיר מגמה מתוף טלים,

ופלסטין. שראל
 ראש- _ יותר רבה בזהירות — שהשמיע הדברים ובין זו גישה בין דמיון שיש נדמה

העיר. עתיד לגבי קולק טדי ועיר

הציבור?• את תרמה מ׳
זהז סודי ממיסמך נובע מה
הבאים: הדברים ממנו נובעים השאר, בין
 הפועל המוחזקים, בשטחים הממשלה של ביותר המוסמך הנציג •

 אבנרי, אורי של ההערכות כל עם הסכים ראש־הממשלה, של שמו
אחת. ;לבד

 פלסטינית מדינה להקמת הזה" ״העולם תוכנית כי אישר הוא •
 כעניין הזה" ״העולם שהשמיע הטענות וכי ומעשית, אפשרית ייא
מוצדקות. עובדות על מבוססות ששת־הימים, מלחמת מאז ■ז,
י המחסום זה, מוסמר מומחה לדעת • ד י ח י  שלום- השגת כפני ה

 של המוחלטת אי־הנכונות הוא ישראל, ביטחון את המבטיח ומת,
 כלבד, פורמלי גם ויהיה כלשהו, מעמד לערבים לתת משלת־ישראל

ורושלים.
 שהדגל לו איכפת שלא המלחמה אחרי שאמר דיין, משה של דבריו את נוגד הדבר
 אישי־ביטחון ושל קולק, טדי של גישתו את נוגד גם הוא הר־הבית. על יתנופף גרבי

פלד. מתי (מיל.) האלוף כמו נירים,
 פלסטין ערביי כאילו השילטון, ראשי של הדיבורים בל ממילא, •

 סותרים ישראל, עם והסדר שלום מיד משלהם, במדינה רוצים |ינם
 הממשלה של ביותר המוסמד המומחה של חוות־־הדעת את תלוטין

 נועדות והן ביודעין, כוזבות הן אלה טענות אחרות: כמילים ^מה.
דעת־הקהל. והונאת הטעייה תעמולה, נורבי

לדעת! חייב האזרח
 עוצמתה במלוא לפעול התחילה הרשמית שהתעמולה מאחר המשך. היה לא לשיחה

 שוב בה, רוצים אינם שהערבים הכזב את הפיצה ואף הפלסטינית, המדינה רעיון ד
 ובלתי־כנה. עקרה הידברות בהמשך טעם אבנרי ראה

( מת. לא הרעיון אך
 מכל 38סל ענו אזרחי, מודיעין חברת של דעת־הקהל בסקר חודשים, שלושה לפני

 משלהם, מדינה להקים פלסטין לערביי לעזור מדינת־ישראל שעל סבורים הם כי סאלים
 קיים. אינו כזה רצון כי הסתם, מן האמינו, נשאלים מאותם רבים בכך״. רוצים הם ם

ך שמוכיח :פי מ ס מי  להיפר: ועיקר. בלל נבון אינו זה דבר הזה, ה
 תוך פלסטינית במדינה רוצים הפלסטיני העם מנהיגי של רובם כ

זאת. יודעים הממשלה ומומחי ישראל, עם נדר
 בכל מתנהלת בגורלו, להכריע הישראלי הציבור נקרא כאשר הבחירות, ערב :יום,

 ואת האמיתי, המצב את הציבור מעיני להעלים שמטרתה תעמולת־כזב, הרשמיים ינורות
לפניו. העומדת האמיתית דירה

 פירסום האמת. את למסור היא עליונה דמוקרטית חובה פיבך,1:
זו. מטרה לשרת נועד זה סמר

במדינה
)15 מעמוד (המשך

 שמעולם הישנים, הנאצים אותם כל של תי
 הנאצים של כוחם מה למשפט? עמדו לא

החדשים?
 לקבל יצא קופל דוברם הזה העולם כתב
 ראשון. ממקור — האלו השאלות לכל תשובה

 שגריר עם שערך הראיון על דיווחו זהו
 קנוקה: הרמן קרל בישראל, גרמניה

 ואב נשוי ,60 בן הוא קנוקה השגריר
 נקי. עבר בעל גרמני גם הוא בנות. לארבע

 שנתיים שימש הוא ביותר: הטובה ההוכחה
 חמש גם להיותו נוסף ברוסיה, גרמניה ציר

בהו ושלוש בפאריס, גרמניה שגריר שנים
 או וההולנדים, שהרוסים להניח אין לנד.
 אצלם, לקבלו מסכימים היו הצרפתים, אף
 ביחס ספק של צל אפילו לגביו היה לוא

הנאצים. עם לקשריו
מש חודש, 14 לפני הגיע אליה בישראל,

 רבים ישראלים עם להיפגש קנוקה תדל
 עמדתם את כטבעית מקבל האפשר, ככל

 הקשור כל לגבי מהם רבים של המסתייגת
לשב־ שיצליח מאמין אך ולגרמנים, לגרמניה

קנוקה שגריר
היהודי לעם מוסרי חוב

 היום של הגרמנים ש״אנחנו הזמן, עם נע,
הנא מגרמניה לגמרי אחרים להיות רוצים
צית״.

ה־ הניאו־נאצית למפלגה בקשר ומה
א .? ס. . ?

?ה־.ס בין השוואה ״כל א .  היום של .
מוט היא 1929—31 בשנים הנאצית למפלגה

 האוביקסיבים ״התנאים השגריר. טוען עה״,
 וסוציאלית, כלכלית מבחינה כיום, בגרמניה

 מליון ששה כאשר אז, מאשר לגמרי שונים
השיי האנשים עבודה. מחוסרי היו פועלים

?0ל־. כים א . ממור ברובם הנם כיום .
 או ניאו־נאצים כל־כך לא לגמרי מרים
 שמסיבות אנשים סתם אלא ישנים, נאצים

 כמו בדיוק ,נגד׳. הינם אחרות או אלה
 התבטא שזה וכפי בצרפת, קיים זה שדבר

 130/0 קיבל וזאלס כאשר בארה״ב, בבחירות
שתו סיבה כל אין לנשיאות; הקולות מכלל
המע בגרמניה גם תהינה לא כאלה פעות
רבית.

ה שורות בין סטודנטים הרבה ״אין
א .? ס  נהגי• הם למשל מהחברים רבים .

לה אותם שחייבו כך על הרוגזים מוניות
מחיצת־זכוכית״. במוניותיהם קים

 גידול של סיכוי כל רואה אינו השגריר
 מצבה לאור במיוחד פון־טאדן, של למפלגתו
שהפ רק לא אשר המפלגה של הפיננסי

 גם זה שדבר אלא בבחירות, עתה סידה
 כך, כדי עד התרוקנה. שקופתה לכך גרם

 המגרש את למכור עכשיו חייבים שהם
 בית- את להקים תיכננו עליו בבון, שרכשו

המפלגה.
 בהמשכת צורך יש האם הבאה: השאלה
 לאור ביחוד נאצים, פושעים נגד המשפטים

 לעיתים, השלילית ואף השאננה, תגובתם
 הטוענים הגרמני, העם מבין רבים של

מהנושא. לשכוח הזמן שהגיע
 על שעברו ״אנשים קנוקה: קרל קובע

 חייבים — ההיא התקופה של הפלילי החוק
 החוק תוקף הארכת היום. גם להיענש

 הבונדסטאג, החליט שעליו הנאצים לעניני
אז בכך רואה אני והכרחית. חיובית היא
הייתי זאת, לעומת הבאים. לדורות הרה

 הנאצית המפלגה חברי אנשים כי ממליץ
כלל סיבות מתוך אליה שהצטרפו לשעבר,

 לקרוא ידעו שלא כאלו אף וביניהם — יות
 ופרם המפלגה, דיעות את הבינו ולא היטב

למע שותפים היו לא הרשמית להשתיכותם
 ביהודים פגעו ולא שהם כל פלילים שים
 לזכות אלה אנשים על — שהיא צורה בכל

 מפני רק להטרידם להפסיק יש בחנינה,
 אפשר כדוגמא זו. למפלגה פעם שהשתיכו

 פרנק, א. ד״ר של מקרהו את לראות
הכל לתערוכת כשופט לאחרונה שהוזמן

שהצ למרות בירושלים. הבינלאומית בים
 הנציונאל במפלגה חבר שהיה מראש היר

ל אשרת־כניסה קיבל הוא סוציאליסטית,
ארץ״.

ב שפרצה סערת־הרוחות השגריר, לדעת
 מרחי- ״גישה מהווה הדבר, כשנתגלה ארץ

 אלה בין להפריד להקפיד יש מדי. קת־לכת
 אלה ובין פלילי עבר בעלי נאצים שהיו
 פוליטי עבר בעלי שהם הנה אשמתם שכל

מוטעה״.
 דעתו, השגריר חיווה התרבותי, במישור

 של והקצב המידה את לקבוע ישראל ״על
 — המדינות שתי בין התרבות יחסי פיתוח
 צורה שקיבל החרם את להסיר הזמן הגיע

 מסוימים, גרמנים מלחינים כלפי טאבו של
 ריכרד של אוילנשפיגל שטיל שמח אני

 שטראום בישראל. בקרוב יישמע שטראום
 אך הזרם, עם שזרמו מאלה אחד אמנם היה

 היה רק הוא נאצי כלל היה לא בעיקרו
להפגין.״ חסר־עוז
 וה־ המרובות הפומביות הופעותיו בעניין

 במערב־גר־ ישראל שגריר של סנסציוניות
 להגיב. מוכן קנוקה אין בן־נתן, אשר מניה

 שלא אמיץ אדם המו בן־נתן ״מר לדעתו,
בגר מאוד מבוקש הוא מהו. פחד מכיר
 את עצמו על קיבל והוא כמרצה, מניה,

 בשטח בפעולותיו הקשורים הסיכונים כל
 לא לגרום עשויים והעזתו אישיותו זה.

אנ של העקומה נקודת־מבטם לניתוץ מעט
היהודי״. האדם על מסויימים שים

 את קנוקה השגריר הישווה זה, בהקשר
 המערב ״השגריר בן־נתן: של לזה מעמדו
ה של במצבו נתון אינו בישראל גרמני

 יכול האחרון זה בגרמניה. הישראלי שגריר
 בו — כנושה הגרמני העם לפני להופיע

מו בישראל גרמני המערב שהשגריר בזמן
לעוב מאד ער אני מוסרי. חוב כבעל פיע
 כה עד שנעשה מה כי ומאמין זו, דה

הקש לחיזוק נועד השגרירות, ע״י בארץ
לגרמניה. ישראל בין רים

בשקט״. — ״אבל

ט פ ש מ
_________________טעות

______ חוזרת לעולם
 השבוע ישב עיניים ותכול בלונדי גבר

 השלום בבית־משפט הנאשמים ספסל על
 עימו שוחחו לספסל שכניו אביב. בתל

 ופרצו כתפו על ידידות דרך טפחו בלחש,
חרישי. בצחוק

 החשד את תובע־ד,משטרה כשהקריא אולם
 מצחיק, כל־כך מה איש הבין לא נגדו,

 לצעירה פינגר דויד נטפל התובע, לדברי
מאו לילה בשעת בן־יהודה ברחוב שעמדה

 תשלום. תמורת איתו לשכב לה הציע חרת,
 כל מחרישות־אזניים, צעקות הקימה הנערה

ש וצפורי־הלילה למרפסות יצאו השכנים
ל מסביב התאספו ברחוב הסתובבו עוד

 המשטרה, את הזעיק הצופים אחד שניים,
 סורג מאחורי פינגר דוד עצמו מצא וכך

שופט. בפני ואחר־כך ובריח,
 סיים המשטרה תובע יז ין יל מכד איך

 דברי את להשמיע קם והחשוד דבריו, את
 השוטרים אפילו פרצו שסיים, לפני הגנתו.
בצחוק.

אמ ״אני פינגר, הסביר השופט״, ״כבוד
 גובר פעם מדי אבל לילד, ואב נשוי נם

 משהו לחפש אותי ודוחף הרע הייצר עלי
 אבדיל שאני רוצה אתה איך אבל בחוץ.
כשכו הגונה, בחורה לבין פרוצה בין היום

 השקופים, הבגדים אותם את לובשות לן
 בחורה שם עומדת ראיתי והמיני? הפתוחים
 ניגשתי אז מהמקצוע, אחת כמו לי שנראתה

 הפרצוף על לה כתוב שלא בודאי אליה,
 כזאת. לי נראתה היא אבל פרוצה, שהיא

 הכל אחרי הרעש. כל מה מבין לא אני
דבר״. שום לה עשיתי לא

השקפו את קיבל לא יעקובי ברונו השופט
 פסק המודרנית, האופנה על פינגר של תיו
 למשטרה לאפשר כדי ימים ארבעה מעצר לו

החקירה. את לסיים למשטרה


