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נמ שגופתו בלקאסם, קרים של מותו

 שהור־ אחרי בפראנקפורט בבית־מלון צאה
רבים. זכרונות בנו מעורר ונרצח, דם

 מלחמת־השיח־ בימי שנים, עשר לפני הזה העולם פעולת את מזכיר הוא
 את לעורר כפולה: פעולה זה, עיתון של כדרכו זאת, היתה האלג׳ירית. רור

ההזדמנות. לניצול עצמאית ולפעול היסטורית, הזדמנות להבנת דעת־הקהל
 ראשי עם בפאריס אבנרי אורי נפגש האלג׳ירית, המלחמה סיקור תוך

 אלא לישראל, עויין יחס להם שאין להיווכח הופתע הוא הפל״ן. מחתרת
מישראל. עזרה ולקבל העברית, המחתרת מנסיון ללמוד נכונות — להיפך

 נקבע כאשר בניו־יורק, בגלוי נמשכו אך בחשאי, התחילו אלה פגישות
 עבד־אל־ באו״ם, הבלתי־רשמי האלג׳ירי הנציג ובין אבנרי בין רצוף קשר

צ׳נדרלי. קאדר
אב הקים האלג׳ירים, של המיוחדת בקשתם ולפי אלה, פגישות בעיקבות

כדקאסם קרים עם ידיים לוחץ בהן שלום
חופשית״. אלג׳יריה למען הישראלי ״הוועד את אז נרי

ה־ למחתרת מעשית תמיכה לגייס נועד הוא כפולה. היתר, הוועד מטרת
הוגשם. לא זה דבר וכסף. נשק מדריכים, מיקצועי, ייעוץ בצורת אלג׳ירית,

 שיוכלו כדי ישראלי, חומר־הסברה לאלג׳ירים לספק היתד, השנייה המטרה
הפאשיס־ ובמחתרת בצרפת לתמוך שלא אלג׳יריה יהודי את בעזרתו לשכנע

במידת־מה. הוגשמה זו מטרה האו־אה־אס. הצרפתיים, ,קולונליםד של טית
 אולם יותר. רחבה בתמיכה זכה אילו — גדולות לעשות היה יכול הוועד

המימסד. על־ידי הוחרם שרת־החוץ, אז שהיתר, מאיר, גולדה פקודת לפי
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 בלקאסם, קרים עם בניו־יורק כהן שלום נפגש זו פעולה כמהלך

 בממשלה כשר־המלחמה אז שכיהן המקוריים, מכריזי־המרד מתשעת אחד
הזמנית. האלג׳ירית

 נכונות מלא בפה הביע בלקאסם כמוה. מאין גלויית־לב שיחה זאת היתד,
 חושש אינו אם כהן שלום אותו שאל כאשר ישראליים. גורמים עם להתקשר

 האל־ הלוחמים של העיקריים ידידיהם אז שהיו המצרים, את ירגיז שהדבר
 בענייני מצרית התערבות כל דחה הוא עממי. בביטוי בלקאטם הגיב ג׳יריים,

השונים. לעמים יחסם את יקבעו עצמם שהאלג׳ירים ואמר אלג׳יריה,
 זו בדרך ולקשור באלג׳יריה, לתמוך לישראל גלוייה הזמנה היו דבריו

 עצמאותה, ועל חייה על שלחמה גדולה, ערבית אומה עם קשרי־ידידות
הערבי. בעולם ובעמדת־מפתח בעצמאות לזכות היתר, ושעתידה
 הסכים ואף זו, שיחה לפרסם בפירוש הירשה בלקאסם כי לציין חשוב
כהן. שלום בחברת להצטלם

 בן־גוריון, בהנהגת ישראל, ממשלת ההיסטוריה. נחלת הוא ההמשך
צר בממשלת תמכה היא ההפוכה. בדרך הלכה פרס, ושמעון מאיר גולדה

 ה־ של הפאשיסטית המחתרת עם קשרים קשרה האחרון, הרגע עד פת
המישורים. בכל האלג׳ירים נגד פעלה או־אה־אס,

 — עצמאי לגורם הפכה ואלג׳יריה ישראל, את צרפת ממשלת שונאת כיום
לישראל. באיבתה ממצריים יותר קיצוני

 ידע שלא האיש דווקא לגדולה עלה לאלג׳יריה, עצמאות דה־גול כשהעניק
 המאבק עת כל שישב בן־בלה, אחמד הישראלי: הוועד עם חבריו קשרי על

 להצעת־החלטה באו״ם ישראל נציג התנגד כאשר במיוחד ושהתרגז במעצר,
שלו. אישית לשביתת־רעב שנגעה

 במרוצת האלג׳ירים, עם קשרינו את לנצל זאת בכל יכולים שהיינו יתכן
 מחבריו, כמה עם יחד הודח, הוא אולם בשלטון. בלקאסם נשאר אילו הזמן,
האלג׳ירית. המחתרת כספי בהעלמת אותו האשימו חבריו לאירופה. וברח
 שר־ חיידר, מוחמד חברו, רציחתו. את כנראה, להסביר, יש זה רקע על

לכן. קודם עוד נרצח הכספים, להעלמת אחראי שהיה לשעבר, הכספים
 הוועד עם מגע שום לו היה שלא בומדיין, חוארי שולט עצמה באלג׳יריה

בתוניסיה. הגולה האלג׳ירי הצבא כמפקד אז שכיהן מכיוון הישראלי,
לגמרי. אבדו לא הישנים הקשרים אולם

 דיווח אבנרי אורי קיבל בארצות־הברית, ביקורו בעת האחרונים, בימים
 עם במגעיו כי סיפר הוא מאלג׳יריה. עתה זה שחזר אמריקאי, מעיתונאי

 בני־ נוכחו כאשר ישראל. לענייני השיחה התגלגלה האלג׳ירי השלטון ראשי
 — בישראל בנעשה התעניינו בארץ, מכבר לא שהה הוא כי לדעת שיחו

 הישראלית. המדינית בזירה וחבריו אבנרי אורי של למצבם במיוחד ושאלו
 היום מלחנזת אבנרי, של ספרו של הצרפתית המהדורה
 באל־ ניכרת לתפוצה — מסתבר כך — זכתה השביעי,

השלטון. צמרת אנשי על־ידי בעיון שם נקראה ג׳יריה,
הגדו ההזדמנות אובדן על אותנו מנחם אינו זה כל

 הזה שהעולם הזדמנות — שנים עשר לפני שהיתר, לה
תועלת. ללא — מועד בעוד עליה הצביע
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