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:פשוטה גירסה היתד, דמשק דדיו
 ישראלית!״ עבודה ״זוהי /

 כדעת עדתה דומה מחשכה
 חוץ כי כדור־הארץ. סכיכ דכים

 להיות היה יכול מי מישראל,
 זוז כשעה אתונה כטכח מעוניץ

 מגוחכת. כמובן, היתד״ עצמה הגירסה
 אהרון (מיל.) האלוף השבוע שאמר כפי

ב במילחמה שלנו 1 מס׳ ״הנשק יריב:
 !״עצמם המחבלים אירגוני הוא מירור

כאילו, באה, אתונה פעולת — ואכן
 דעת־ את מעט הסיחה היא הזמנה. סי על

 הביזיון מין והסקנדינבית העולמית הקהל
 העיתונות ייחסה שאותו בלילהאמר, הגדול

 של המהוללים לשרותי־הביטחון העולמית
ישראל.
 שפידאיון הראשונה הפעם זו אין

 נגד פעולה מכצעים פלסטיניים
שהעו כשעה כדיוק לא־ישראליים

ישראל. על זועם לם
 הפלת אחרי קרה זה הראשונה בפעם
 שהקימה פרשה — בסיני הלובי המטוס

 הזעם בשיא ישראל. נגד כולו העולם את
 את פידאיון תקפו ישראל על העולמי

דיפ הרגו בחארטום, הסעודית השגרירות
מערביים. לומטים

באתונה, בנמל־התעופה מירחץ־הדמים
 ובה ואוסטרי, אמריקאים שני נהרגו בו

 — ואחדים אמריקאים יוונים, 50כ־ נפצעו
 — יהודי או ישראלי מהם אחד לא אף

זו. פרשה על מדוייקת כחזרה נראתה
 ב־ אמריקאי דיפלומט השבוע התלוצץ
 יש חוסיין למלך י יש ״מה :תל־אביב

יש ולסוריה לעיראק פידאיון. אירגון

 חוסר־ של תהום נפתחה הנאור העולם
הסבר מחדל של עניין זה אין תקשורת.

אנטי־שמיות. של לא וגם תי׳
 אדם הריגת רבים, ישראלים בשביל

 סידאיון, אחרי מירדף כדי תוך חף־מפשע,
 מיש־ או מצערת, טעות היותר לכל היא
 בשרותי־הביט־ לקרות יכול זה טכני. גה
ביותר. הטובים חון

 רצח, זהו מבחוץ, נורמלי אדם בשביל
 בוצע, זה רצח כאשר כמשמעו. פשוטו
 שליחים על־ידי סקנדינביה, עיתוני כדעת

ש מה תוך ישראל, מדינת של רשמיים
 אדם בחיי וזילזול כקלות־דעת להם נראה

אליו. הייחס את מחמיר רק זה —
 המחמיר זה, חוסר־תיקשורת

 כיחס נוגע לחודש, מחודש והולך
לפלס הן :הצדדים לשני העולם
לישראל. הן טינים,

וקומנדו שוטים נדנים
 הם הסלססינים ישראל•, עיני ך
אלי להתייחם ויש ומרצחים, מחבלים *■
 ישראל, מדינת שוטים. כלבים כאל הם

הו מדינה גמור, בסדר היא זאת, לעומת
 בפני להתגונן הנאלצת ואחראית, מאנית

האנושות. ואויבי אויביה שהם אלה, רוצחים-
 אינן האלה ההערכות ששתי היא הצרה

ניט אנשים רק לא העולם. על מקובלות
 של מושבעים ידידים גם אלא רליים,

בשתיהן. כופרים ישראל,
נוק הפלסטינים שהפידאיון יודע העולם

פעולותיהם ושרוב זוועתיות, בשיטות טים

מאנסח

 לדבר העולם עיתוני מרבים כך משום
קו ״אירגוני או התנגדות״ ״אירגוני על

ב האנטי־נאצית המחתרת בנוסח מנדו״׳
 ״איר- על מדברת שישראל בעוד אירופה,

מעשי גם נראים כך משום מחבלים״. גוני
 ל״תיסכול״ כביטוי ביותר הנוראים ר,זוועה

מדי. יותר עליהם לכעוס שאין ו״יאוש״,
המבו למעשי־זוועה, כזה סלחני יחס
 או חדש אינו מילחמת־חופש, בשם צעים

דוו לערבים שמור הוא ואין יוצא־דופן,
 מעשי־ ביצעו האלג׳ירי הפל״ן אנשי קא.

 זקנים, הבחנה ללא רצחו מחרידים, זוועה
ב זכו זאת בכל צרפתיים. וילדים נשים
להי־ נאלצה וצרפת בעולם, כללית אהדה

 התשובה גם טמונה זו פשוטה בעובדה
 הישראלי את המטרידה אחרת לשאלה

 כל שאחרי להיות יכול זה איך המודאג:
 והביזיונות הכישלונות המפלות, התבוסות,

מסו עדיין הם המחבלים, אירגוני ■שנחלו
 לפגוע בעולם, רעש לעורר לפעול, גלים

 לשרו־ כישלונות להנחיל ואף — באנשים
ישראל? של המתוחכמים תי־הביטחון
לפ ממשיכים הפידאיון אירגוני

להת ממשיכים והפלסטיגים עול,
 להם שאין מפני לשורותיהם, גייס

 סגרה ממשלת־ישראל כדירה. כל
אחר. מוצא כד כפניהם

על ודיין אבן גולדה, של הכרזה כל

 שלא למה פידאיון. יש למוסקבה פידאיון.
 פידאיון של אירגון לישראל גם יהיה

?״ פלסטיניים
 אכל הלצה. כמוכן, זאת, היתה

 ה■ גם :יסודית אמת מכהירה היא
 הטירור־הנג■ וגם הפלסטיני, טירור

ההיגיון. מפסי מככד זה ירדו די,
 להתייחס בשניהם, למאוס התחיל העולם

 בין בינלאומיות. כנופיות שתי כאל אליהם
 רצח חרטום, ורצח הלובי המטוס הפלת

 ונעלם הלך באתונה, והטבח לילהאמר
העולמי. הציבור בעיני ההבדל

בנו.״" היא ״האשמה
 בעיני ובעיקר הישראלים, עיני ך
 נראה הישראליים, כלי־התיקשורת *■

מחפירה. כתופעה זה טישטוש
 רוצחים להשוות אפשר איך

 וילדים, נשים ההורגים ומהכלים,
 נגד הפועלים האמיצים ללוחמים
7 והמחכלים הרוצחים
 מיפ־ כה כדבר לרבים נראתה זו השוואה

 בין הסבר. לו למצוא שהתקשו עד לצתי,
שהועלו: ההסברים

ל ומתנכל אנטי־שמי, הוא העולם •
וליהודים; ישראל

ישראלי. הסברתי מחדל זהו •
נוקבת בצורה הגירסות שתי את הביע
 כאשר אחרונות, בידיעות בן־פורת ישעיהו

מ הנורבגים הזדעזעו מדוע להבין ניסה
ב שנרצח החף־מפשע, המארוקאי הריגת
 בזעם בן־פורת, כתב בלילהאמר. טעות

בשילטונות לחשוד ,,אי־אפשר עצור:
 לישראל. איבה חדורים שהם נורבגיה

 זו בפרשה נורבגיה נוהגת כן פי על ...אף
 או ישראל מה מפני יודעת איננה כאילו

 מתגוננים... — בעולם ונאמניה ידידיה
 מצביע אחר, דבר מכל יותר זה, דבר
 התעלמות־ ועל בעולם, ישראל בידוד על

ש הדבר פירוש הגנתה... מצורכי מדעת
הסברתי...״ במחדל בנו, היא האשמה

ובין בן־פורת ישעיהו כסו אנשים בין

כמשמעו. פשוטו פעולות־טירוף, הן
 אליהם מתייחס כן, אם מדוע,

}חנות ל כס העולם
וחוט רוצחים לשחרר מוכן הוא מדוע

 עליו שיופעל מבלי אף לפעמים פים,
 ממעשיהם מזדעזע הוא אין מדוע ? לחץ
 של בפעולות־הנגד תומך ואינו שצריך, כמו

 ה־ נגד עולמיות ועידות מדוע ? ישראל
תוצאות? ללא נשארות טירור

 הדיפלומטי בכוח טמון אינו לכך ההסבר
סוביי בהשפעה או הערבי, העולם של

ובאנטי־שמיות. באדישות או טית,
 אירגוני של הכפול האופי מן נובע הוא

עצמם. הפידאיון
 שולל אלה אירגונים של הדישמי המצע

ב ורוצה ישראל, מדינת של קיומה את
 של המטורפים השוליים מן חוץ חורבנה.
 במערב איש אין האירופי, החדש השמאל

תוכ היה אילו זה. ברעיון תומך ובמיזרח
 היה זה, במצע מתמצה האירגונים של נם

 ומוציא למעשיהם קץ מזמן שם העולם
 רק לא הבינלאומי, לחוק מחוץ אל אותם

למעשה. גם אלא להלכה
התו זה אין העולם, כעיני אולם

 ה* של העיקרי, אך או היחידי, כן
רו העולם הפלסטיניים. אירגונים

 הטרגדיה של תוצאה גם כהם אה
 מדוכא עם של נציג הפלסטינית,

 לחיים, זכותו על הלוחם ומעונה,
יש כידי נככשה שמולדתו אחרי
ראל.

 ה־ אנשי זכו יחס לאותו בפניהם. כנע
ב אכזריות שחיטות שערכו וויאט־קונג,

 רק לא הרגו הם שכבשו. בכפרים יותר
וילדי נשותיהם את אלא נאמני־סייגון, את
במיוחד. מחרידות ב־שיטות לעיתים הם,  ש־ קרה זה איך :היא השאלה

ה כעיני קיכלו הפידאיון אירגוני
 לוחמי-חופש של זו איצטלה עולם

7 ואירגוני-התנגדות

אהדה וגם סויוה
 ״הסברתי״ ממחדל נוכע אינו דכר ך*

 עמוק ישראלי ממחדל אלא ישראלי, 1 1
 את גם מסביר זה מחדל יותר. הרבה
עצמה. ישראל כלפי הדו־ערכי היחס

 הזוועתיות, שיטותיהם למרות
כמשי אירגוני-הפידאיון הצליחו

 לתודעת להחדיר :העיקרית מתם
 וש״ פלסטיני, עם שקיים העולם
ל היסודית הזכות ממנו נשללה

ולחרות. חיים
 ל־ כלשהו פיתרון ישראל הציעה אילו
 לבודד סיכוי לה היה הפלסטינית, בעייה

 אלה עוד כל — הפידאיון אירגוני את
 ישראל אולם סביר. פיתרון לכל מתנגדים

 פחות לא לעולם הנראית בעמדה נוקטת
 עצמם. הפידאיון של מזו בלתי־סבירה

ריבו ומדינה כושל אירגון-טרור וכאשר
 בלתי־הגיו* גישה נוקטים שופעת־כוח נית
המדינה. את להאשים העולם נוטה — נית

 לאפשר שלא ישראל של הנחושה ההחלטה
 אף או פלסטינית, מדינה של הקמתה את

הפלס של הלאומי קיומם בעצם להכיר
 אירגונים שותת אל מגייסת — טינים

 אותם מדרבנת חדשים, מתנדבים אלה
בעולם. אהדה להם ומבטיחה לפעולות,
ה אנשים וגם — בעולם טובים אנשים

 של רובם רוב כמו ישראל, את אוהדים
 לתמוך מוכנים אינם — נורבגיה אזרחי

 אהדתם בצד, ישראל. של זו במדיניות
 כימעט טבעית, אהדה רוחשים הם לישראל,

 נכון הדבר הפלסטיני. לעניין אוטומטית,
 בהערצה המתייחסת בנורבגיה, במייוחד

 נגד שפעלו עצמה, שלה לגיבורי־המחתרת
הגרמניים. הכובשים

כיו הטוכ כמיקרה נוצרה, כך
 העולם שד נייטרליות מעין תר,

ה כסדידה המתייחס התרכותי,
 לטירוריסטים גם כהכנה מהולה

 לאנטי־טירוריס■ וגם הפלסטיניים,
הישראליים. טים

 גבי על שנים להימשך יכול זה מצב
ו טבח רודף כשרצח פיתרון, ללא שנים,

 אחד יקרה אשר עד — רצח רודף טבח
שי או הפידאיון אירגוני חיסול משניים:

ה לבעייה ישראל ממשלת של יחסה נוי
פלסטינית.

 השכוע נראו האפשרויות שתי
ה שכין כמרחק — מאוד רחוקות

 וכין אוסלו ליד לילהאמר עיירה
אתונה. ליד פיריאוס נמל-התעופה
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