
 כעת דר, ודא כאפלה, מגששים נו
ככיירות. לילי מיכצע

קיצוניות מולידה קיצוניות
 הפלס־ אתם, האם :פשוטה אדה **ץ

 האירגון עם כולכם מזדהים סינים, \1/
י פלסטיני לשיחרור

 לאות בראשם סנענים בחדר הנוכחים כל
 לפני דקות כמה שאמר האיש גם הסכמה.

 המערבית הגדה להחזרת מוכן שהוא כן
 שאת האיש גם חוסיין. המלך לשילטון
 והדוגל שנים, מזה מכיר אני דיעותיו

המוחז בשטחים פלסטינית מדינה בכינון
ישראל. עם ושלום הסכם תוך קים,

 ה־ התוכנית עם גם מזדהים אתם האם
 מעלים אתם האם האירגון? של רישמית

 מדינת את לבטל שאפשר לרגע דעתכם על
 דמוק־ ״מדינה הקרוי משהו ולכונן ישראל
מוס נוצרים, יחיו שבה אל־כיתתית ראטית

 ן בצוותא״ ויהודים למים
 עצמו את המזהה מייושכ, איש

 איר■ של המייסדים אחד שהיה כמי
 אומר: ,111)34 כשנת גון־השיחרור
 מכריחה ישראל של ״הקיצוניות

 קיצוניים.״ להיות אותנו
 תוכנית בהצגת טעם יש האם האמנם?

 היסודות את המעודדת בלתי־מציאותית,
 אש״ף יציג לא מדוע ? בישראל הקיצוניים

פלס מדינה כינון כגון מציאותית, תוכנית
 שלום תוך ובעזה, המערבית בגדה טינית

? ישראל עם
תוכ להציג האירגון יכול ״איך

 (הדובר אתם״ כאשר כזאת, נית
 שילטו־ ״כאשר :)עצמו את מתקן

 ככלל להכיר רכים מס ישראל נות
ל ורוצה הפלסטיני, העם כקיום

 ♦" שככשו השטחים כל את ספה
 לך ״אתן אחר, לדבריו נכנס ״תראה,״

 שלנו. הבגדים כל את לקחה ישראל משל.
 ה־ הכתונת, המכנסיים, המקטורן, המעיל,
 נבוא האם הכל. התחתונים. אפילו גופיה,
 את לפחות לנו תחזירו :ונגיד עכשיו

 את לנו שיחזירו דורשים אנחנו הכתונת?
 להחזיר להציע צריכה היתר, ישראל הכל.

 זה זאת, עשתה אילו מהבגדים. חלק לנו
אומ היא אבל אצלנו. תגובה מעורר היה
 בכל.״ להחזיק רוצה שהיא בפירוש רת

 הסכמה. לאות בראשיהם מנענים האחרים
 אלפי הפקיעו הנה אומר. שדיין מה ״זה

קילו חמישה במרחק שכם, ליד דונמים
ישר ישובים להקים רוצים מפה. מטרים
 אנחנו ברירה. לנו אין הגדה. בכל אליים

 הגוף זהו אש״ף. עם להזדהות מוכרחים
 למעננו.״ הלוחם .בעולם היחידי

 לי אומר ברחוב, בעומדנו מכן, לאחר
 חופש ישראל לנו נתנה ״אילו :מהם אחד

 חדשים, גופים אצלנו קמים היו פוליטי,
ויכוח. מתחיל היה חדשות. מיפלגות

 איר■ את כעצמכם הופכים ״אתם
ה שד היחידי לנציג גון־השיחרור

 משאירים אינכם הפלסטיני. עם
 כדירה.״ שום לנו

ב פשוט לאדם זה את מסבירים איך
 שיש שנים חמש במשך ששמע ישראל,

 וש־ ,בשטחים והערבים ישראל בין שלום
 מרוצים השטחים ושתושבי דו־קיום, נוצר
עומ ו״המחבלים״ שהתעשרו, מפני מאד
? הסופי חיסולם בפני דים

הגוולה ההבגנה
דע ינני  מטרתם היתר, בדיוק מה יו

 לשגר החליטו כאשר המתכננים, של
ל כדי נאצר כמאל של לדירתו יחידה

 מפני סתם, בו בחרו אולי להורג. הוציאו
 אש״ף, כדובר ברבים, ידוע היה שנע ש

 את לחסל רצו אולי אותו. לאתר היה וקל
 הפלסטיניים. באירגונים המשכילה השיכבה

 בני את יהמם הנועז שהמיבצע חשבו אולי
 כל שיאבדו כך, כדי עד הפלסטיני העם

 לו. זיקה וכל השיחרור, באירגון אימון
 ההיפך. הושג כן, אם

 של מרשימה להפגנה גרמה נאצר הריגת
 בשטחים הפלסטינים בין לאומית אחדות

ה העיתונות לחזית. מעבר אחיהם לבין
 המוחזקים ובשטחים בירושלים ערבית

 כל עימד, ויחד זו, להפגנה כולה הצטרפה
 לא שנבחרו אותם גם — עסקני־ה,ציבור

 חוסיין והמלך דיין משה של בחסותם מכבר
העירוניות. ב״בחירות״

 חיוכית תוצאה לפחות לכך יש
 כמה מתו נאצר עם יחד אחת:

 לתודעתם חדרה המציאות אגדות.
רכים. ישראלים של

 הפלסטינית הבעייה זו: היא והמציאות
 לפיתרון התקרבה לא גם היא נפתרה. לא

 בחינות מכמה כיבוש. של שנים בשש
והחריפה. החמירה היא

 שתח־ לפני עליה לחשוב מוטב
יותר. עוד מיד

במדינה
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 מועמדותו נגד בגלוי אלמוגי יתייצב אם
 מלבד לגרוף עשוי הוא בן־אהרון של

 אנשי חיפה, קולות את גם הגוש, קולות
גורמים. ועוד הצעירים לשעבר, רפ״י
 בינתיים בן־אהרון, בו נסוג זה רקע על

במוס המזכ״ל לבחירת מהתביעה בשקט,
 לדחות מוכן הוא עתה. כבר המפלגה דות
 בתקווה יותר מאוחר למועד ההכרעה את

 קוסם תפקיד לאלמוגי יוצע שבינתיים
 למשוך מנסים מצידם הגוש אנשי יותר.

קוסמות בהצעות בן־אהרון של ליבו את

 אף השאר בין המזכ״ל. מתפקיד להסתלק
בממ שר של תיק לו יובטח כי לו רמזו
 ממנה. תסתלק שגולדה אחרי הבאה, שלה

להצעות. בן־אהרון התפתה טרם כה עד
 לוותר יסכים שבן־אהרון נראה בינתיים

 אלא להסתדרות. הבחירות את ולדחות
 כמוהו, אימפולסיבי שח שחקן שאצל
 שהוא הבא המהלך מה לדעת אין לעולם

 הרגילים המשחק כללי ליריביו. מכין
עליו. חלים אינם

היסטוריה
רגי31דח מד אתה, מ׳

 ששמו האיש מיהו
 הסעודי הנציג ער-ידי הוזכר

ז יהודי כנאצי
ה רוב אך השם. את שמעה ישראל כל

הכוונה. למי ידעו לא מאזינים
הסעו הנציג בארודי, ג׳מיל היה הדובר

 במועצת־הביט־ הוויכוח בשיא באו״ם. די
 :מוחצת בטענה תקוע יוסף אל פנה חון
 של תורת־הגזע את שהמציא האיש היה מי

רוזנברג! בשם אדם הנאצים?
 מיליוני לעיני בצחוק, פרץ תקוע יוסף

ובישראל. בעולם הטלוויזיה צופי
י קנ ץ. ז  ב־ התורני הבדרן בארודי, צי

 מוכרח כזה שם שבעל בטוח היד, או״ם,
 להיט- לעזור יכול יהודי ואם יהודי. להיות

 להיטלר שברח המופתי, לא למה אז לר,
 לברוח אחר מקום לו היה שלא מפני רק

אליו?
 1946ב־ שנתלה רוזנברג, אלפרד אבל

 הוא יהודי. היה לא ,53 בגיל בנירנברג
גרמני. כל־כך לא כי אם — טהור ארי היה

 אז שהיתה באסטוניה, נולד רוזנברג
צא היה הוא הרוסי. הצאר מממלכת חלק
 בארץ שחי המיוחס, הגרמני המיעוט צא
 במאה זמנית, הגרמנים בה ששלטו מאז זו
באוניבר לימודיו את שסיים אחרי .13ה־

ה המהפיכה מפני ברח דוואל, של סיטה
לגרמניה. בולשביקית
 שינאה רוזנברג הביא החדשה למולדתו

בעל י עיוורת ואמונה לסובייטים, לוהטת
 שהמיעוט אמונה — הגרמני הגזע יונות

 בקפדנות. עליה שמר באסטוניה הגרמני
 של הפרוטוקולים את עימו הביא גם הוא
 הצארית. ברוסיה שנולד זיוף ציון, זקני
 הרוסיס־הלב־ המהגרים בין הסתובב הוא
 צעיר, דמגוג עם הופגש ושם במינכן, נים

 אדולף אחד :בעיר חיל לעשות אז שהתחיל
היסלר.

רו .1923ב־ היה זה משעמם. מיתוס
 של הבלתי־מוצלח בפוטש חלק לקח זנברג

 בבית־ ישב היטלר וכאשר במינכן, היטלר
כששוחרר המיפלגה. את הנהיג הסוהר,
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