
 השבוע קיסינג׳ר חנרי של יקררו ף•
 תענוגות מלא יהיה לא בישראל *■

יע הוא בעבר. הורגל לו מהסוג וחיוכים
 חסרי־תק־ אמצעי־ביטהוז של בסימן מוד
 שר־ של וביטחונו שלומו לאבטחת דים

 סי- של פרטיהם כי אף האמריקאי. החוץ
 שמורים שינקטו המיוחדים דורי־הביטחון

 חשאי כמיבצע שתוכננו אחרי כמום, בסוד
האמ שירותי-הביטחון עם בשיתוף־סעולה

 לא קיסינג׳ר כי כיום כבר ברור ריקאים,
 הקפדנית השמירה תחת נחת. מהם ישבע

 הוא ושעל צעד כל על עליו שתוטל
 כמי לא אם כאסיר, עצמו את ירגיש
מנגד. לו תלויים שחייו

וה האמריקאים אנשי־הביטחון חגורת
 קיסינג׳ר, ד״ר את הפעם שתקיף ישראלים,

 מאנשי־ כמה הרגיל. מכפי משולשת תהיה
 הפעם עמו ישנו עליו, שיסוככו הביטחון

 הנסיעה נתיבי המלך־דויד. שבמלון בחדר
 ושיירות־הטעייה, מבעבר שונים יהיו שלו

 יסובבו לו, המתנכלים את לבלבל המיועדות
הראשיות. בדרכים

הג־ נתקל בישראל קודמים בביקורים גם
 מהסוג ואיבה מחאה בהפגנות קיסינג׳ר רי

 ודאי היטב לו זכורה בהן. מורגל שאינו
אמו גוש אנשי לו שערכו הפגנה אותה

 ראש־ בית מול השנה מארם בחודש נים
 בפניו הטיחו כאשר בירושלים הממשלה

 והמעליב המשפיל האנטישמי הכינוי את
אמרי יהודי בפני להטיח שניתן ביותר

8 : קאי 0 £ן.ז-'¥ שמצפה מה אולם \\

 עדות היו שחורה, במיסגרת וקיסינג׳ר רבין
 הברוטאלית האישית ההסתה של לאופיר.

בגלוי. הנערכת
סבי אפשרות קיימת תמיד זה רקע על

 אנשים או חמומי־מוח, של שקבוצה רה
ה על-ידי יושפעו בלתי־שפויים, פרטיים

הרי-אסון. קיצוניים למעשים ויגררו הסתה
 המעידות בדוגמאות גדושה ההיסטוריה

בתחילה שנראתה אלימה, הסתה כיצד

הפו בחיים הבולטות הדמויות ואחת כלו
העו מילחמת בתקופת גרמניה של ליטיים

 יהודי, הוא אבל ואחריה. הראשונה לם
לס יכלו לא הגרמני הימין שאנשי עובדה

לו. לוח
ל חתר הוא כשר־החוץ מונה כאשר

 מעצמות־הברית לבין גרמניה בין פיוס
 הראשונה. העולם במילחמת נגדה שנלחמו

 לחתימת הביא הוא בכך הצליח כשלא
 (אמנת ברית־המועצות עם נפרד הסכם

 התנהל ארוכים חודשים במשך ראפאלו).
בעיתו מעצורים חסר הסתה נגדו,מסע

המו כאשר לשיאו שהגיע הגרמנית, נות
בר ברחובות צעדו לאומניים מפגינים ני

 בחזיר ״ירו השיר: את במקהלה ושרו לין
ראתנאו.״ ולטר את ריצחו היהודי,

 במכוניתו שנסע בעת ,1922 ביוני 24ב־
נו בברלין, למישרד־החוץ מביתו הפתוחה

 אנשים, שלושה על-ידי למוות ראתנאו רה
 את שנשא רוצחו, פאשיסטית. קבוצה חברי
 אומנם נתפס (לא-יהודי), פון־סלומון השם

 שוחרר הוא אולם לתקופת־מאסר. ונשפט
הנאצי. במישטר פעיל תפקיד ומילא

בחוצות רצח
ירושלים

כמה כבר ארעד עצמה ישראל ף>
 נגד אישית הסתה הפכה בהם מקרים ■1

לרצח. פוליטיות, דמויות

 להפוך ינסו אומנם קיסינג׳ר״, את ״לחסל
למעשים. דיבוריהם את

ה ההסתה מסע בעצם טמונה הסכנה
 קי- נגד האחרונים בימים המתנהל פרוע

 מהסיסמאות כמה אישי. באופן סינג׳ר
 בהפגנות והתנוססו במודעות שפורסמו

להת עשויות קיסינג׳ר, נגד נערכו שכבר
מפו כהסתה בית־מישפט כל על-ידי קבל

״עוכר־ישראל״, ״בוגד״, לרצח. רשת
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בעבר. שידע מה כל על עולה לקיסינג׳ר
 מהן שכמה נגדו, שההפגנות רק לא

 פרועות יהיו ביקורו, ערב כבר נערכו
עתי הן הסימנים כל לפי יותר. וגסות

 ידיעות יותר. אלימות גם להיות דות
 על הממונים אנשי-הביטחון אל שהגיעו
מעי בישראל קיסינג׳ר של שלומו אבטחת

שו קבוצות מתכננות שהפעם כך על דות
 להסתפק לא קיצוניים מפגינים של נות
פאסיביות. בהפגנות עוד

אמו גוש אנשי מתכוננים למשל, כך,
 תשהה בו בית־המלון על מצור להטיל נים

 האמריקאי המדינה מזכיר של פמלייתו
 התיב־ פי על בישראל. ביקורו תקופת בכל
 לכל בכוח להתנגד הצרים אמורים נון

להתנג הדבר יביא אפילו פינוי, ניסיון
 למעצרים המישטרה, כוחות עם שויות

 מכסימום ליצור היא המטרה ולמאסרים.
 בעיני ליצור כדי רעשנית פירסומת של

 שיסקרו הבינלאומיים אמצעי־התיקשורת
כאי הרושם, את קיסינג׳ר של מסעו את
כאוייב־העם. בישראל קיסיגג׳ר התקבל לו

ל מתכוונות אחרות קיצוניות קבוצות
 באמצעות קיסינג׳ר של מסעו את שבש

 וניסיונות קולניות הפרעות חסימת־דרכים,
 חמור אולם ישהה. בהם למקומות חדירה

 בימים שהגיע המידע, הוא אלה מכל יותר
 קיימת כאילו לכוחות־הביטחון, האחרונים

מו קיסינג׳ר. של בחייו להתנקש כוונה
 המיליטאג־ הקבוצות לתוך שהוחדרו דיעין
 על מסרו בישראל, הפועלות הימניות טיות

הו אותם בקרב והתלחשויות דיבורים
 אישי באופן אחראי ״קיסינג׳ר לפיהם גים

 ישראל על להמיט עומד שהוא לשואה
לסלקו.״ כדי הכל לעשות יש כך ומשום

 בחזיר ״ירו
היהודי!"

 מוס* משמעות לייחס אין כלל דדך ך*
מח קבוצות זה. מסוג לדיבורים רזת

שומ מנהיגים, בחיי להתנקש הזוממות תרת
 אינן בסוד, המתוכננים מבצעיהן את רות

כוונותיהן. את להדליף או לאיים נוהגות
יותר, מוחשית היא הסכנה הפעם אולם

הצורך על שהמדברים להגיח אין אם גם

 רצח של זו היא ביותר הבולטת הפרשה
 קצין ברנדוט, ברנךוט. פולקה השבדי הרוזן
 תנועת נשיא לכן קודם שהיה שבדי צבא

ה הצלב־האדום ונשיא בשבדיה הצופים
 האו״ם, מטעם ,1948 בשנת מונה שבדי,

שפר אחרי והערבים, היהודים בין כמתווך
העצמאות. מילחמת קרבות צו

הרא ההפוגה את להשיג הצליח ברנדוט
 מנסה כשהוא בקרבות, והשנייה שונה

 קבע. של לשלום ההפוגה את להפוך
 תוכנית־ הגה הצדדים, בין לתווך בניסיונו

 ה־ מהחלטת שונה שהיתה משלו, שלום
 מדינת-ישראל. והקמת החלוקה על או״ם

ירו את להעביר ברנדוט הציע השאר בין
מהצ אחד אף הערבים. לידי והנגב שלים
 אולם הצעותיו. את לקבל נטה לא דדים

 נגד התפתח חייה, על שנלחמה בישראל,
חסר-מעצורים. אישי הסתה מסע ברנדוט

ב אותו ביקרה הישראלית העיתונות
 פעלו עוד שאז המחתרת, אירגוני חריפות.

 בפירוש הסיתו צה״ל, במיסגרת בנפרד
 שזה ישראל בערי ישראל. כאוייב נגדו
 נגדו סוערות הפגנות נערכו קמה, עתה
 את לחסום ניסו אף לח״י מאנשי וכמה
ה לבניין להיכנס כשעמד בג׳יפים דרכו

בירושלים. הבלגית קונסוליה
 בספטמבר 17ב־ אחר״כך, קצר זמן
 מכוניות שלוש בת ששיירה בעת ,1948

 מקטמון המוליך בכביש נסעה המתווך, של
 בפני הדרך וחסם.את ג׳יפ הגיח לרחביה,
אנ שלושה קפצו הג׳יפ מתוך השיירה.

 המכוניות. שלוש כלפי ירו במדים, שים
 ברנדוט ישב בה למכונית התקרב מהם אחד
 הקולונל ועוזרו, ברנדוט במצחו. בו וירה

 לבית־החולים בדרכם מתו סארו, אנדרה
הדסה.

 נאסרו ברנדוט הרוזן רצח בעיקבות
הרו של רוצחו אולם לח״י. מאנשי מאות

הזה. היום עצם עד ניתגלה לא זן
 במרס קסטנר, ישראל הד״ר רצח פרשת

המתור להסתה נוספת דוגמא היא ,1957
 די- ובעלי מעורערים אנשים על-ידי גמת

 לרצח מילולית מביקורת עות־קיצוניות,
מתועב.
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קיפינג׳ר נגד השלישי״ ״המעגל נשות הפגנת
התחיל שהיטלר מה

 לביצוע דחפה פוליטית, מבחינה כלגטימית
 להם שהיו לכאורה, פוליטיים פשע, מעשי

 עמים. גורל על חמורות השלכות אחר־כך
קור יהודי שר-חוץ נפל כבר ,1922 ביוני

כזאת. להסתה בן
 אותה שהיה מי ראתנאו, ולטר זה היה

 ראתנאו גרמניה. ממשלת של שר־החוץ שנה
הגר האלקטרוניקה חברת מייסד של בנו

כל־ פילוסוף, ממציא, היה .£,^,0 מניות

הצ על קיסינג׳ר את מברך עראפת ״יאסר
 הן — הסופי״ הפיתרון בהגשמת לחתו

 הציל ״היטלר אלה. שבסיסמאוח העדינות
 את להשלים שתוכל כדי מהשואה אותך

שניש סיסמה היחד, — הספיק״ שלא מה
השג בניין מול חרות צעירי בהפגנת אה

 מודעות־ בתל-אביב. האמריקאית רירות
והמע אבו־רודם של פטירתם על האבל
יצחק של שמותיהם התנוססו בהן ברים,




