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המקו״ם מחלקת

במדינה
מדיניות

תומכים לא אן־ •דיד־ם,
 גכד הצביעו מדינות 35

 דק אף הציוגדת. כינוי
 ישראז בממשלת תמכו מהן 8

״ף אש הזמגת כד3
 בעד באו״ס הצביעו מדינות 72 רק

 בגזענות הציונות את ■שהוקיעה ד,החלטה
 תמכו מדינות 101 אולם הנדון). (ראה

 להזמין שתבעה המצרית׳ בהצעת־ההתלסה
בז׳נבה• לוועידת־השלום אש״ף את

מדי 32 נמנעו הציונות על בהצבעה
 — 25 נמנעו אש״ף על בהצבעה נות.
אחרות. מדינות ברובן היו הן אך

 להחלטה ;שהתנגדו המדינות הן מי
 למדינת־ישראל אהדה מהיד האנטי־ציונית

 התנגדותן את בוטה בצורה שהביעו אך —
ישראל? של האנטי־פלסטינית למדיניות

ד עד. נג ב  המדינות 72 כל כימעט ו
 גם תמכו הציונות, גינוי בעד שהצביעו

עי היו הבולטות החריגות אש״ף. בהזמנת
ק, א  השתתפו שלא וסין, אלבניה לוב, ר

קיו לעצם עקרונית מתנגדות הן בהצבעה.
 לא גם כן ועל ועידת־ז׳נבח, של מה

אליה. אש״ף הזמנת בעד הצביעו
 נגד שהצביעו המדינות 35 מבין אולם

 ישראל עם נשארו 7 רק גינוי־הציונות.
 :השבע אש״ף. הזמנת נגד בהצבעה גם

 הונדורס. המערבית, גרמניה קוסטה־ריקה,
וארה״ב. בריטניה ניקאראגואה, הולנד,

 הצבעה היתר. רובן לגבי כי להניח אפשר
 בממשלת־ישראל, תמיכה של הפגנה זו

השו מדיניותה, עם הסכמה מאשר יותר
אש״ף. עם הידברות טוטאלית ללת

ד שהצביעו המדינות 35 אותן מבין ג  נ
 הצביעו חמש האנטי־ציונית, ההחלטה

ד ע  פ־גיי, :אש׳׳ף את להזמין ההחלטה ב
ופאנאמה. ליבריה חוף־השנהב, פינלנד,
 שהצביעו המדינות של המכריע הרוב

 על מהצבעה נמנעו הציונות גינוי נגד
 אום' אוסטרליה, :הן אלד, אש״ף. הזמנת
 ק:ז־ה, בלגיה, בראבאדום׳ באהאמה, טריה,

 אל־סלווא־ הדומיניקאית, הקהילה דנמארק,
אי אירלנד, איסלנד, האיטי, צרפת, דור,

 ניו־ז׳־לנד, מאלאווי, לוכסמבורג, טליה,
אורוגואי*. שוודיה, סוואיזלנד, נורבגיה,

 צרפת, במו ידועות, האלה המדינות רוב
 לעניין,הפלסטיני. חדשה בגישה כתומכות

 הזמנת בעד להצביע תחת נמנעו, אם
 בממשלת־ התחשבות מתוך זה הרי אש״ף,

 אלה ידידות־ישראל של ההימנעות ישראל.
ברורה. הסתייגות הבעת היא

 נתנו דומה תמונה אוטומטים. לא
הציונות. על מהצבעה שנמנעו המדינות

 ריש־, שנמנעו 32( אלה מדינות 35 מבין
 29 בהצבעה), השתתפו שלא 3ו־ מית

ד הצביעו ע  לז׳נבה. אש״ף הזמנת ב
 בוססוואנה, בוטאו, ארגנטינה, הרשימה:

את אקוואדור, קולומביה׳ צ׳ילה, מרמה,
 קניה, ג׳מייקה, יוון, גאנה, גאבון, יופיה,

פיליפי פרו, נפאל, מאוריציוס, לאסוטו,
 תאילנד, סיגגאפור. סיארה־ליאונה, נים,

 עילית, וולטה טרינידאד־טובאגו, טוגו,
1 ורומניה. ספרד זאמביה, זאיר, ונצואלה,

ש מדינות במה זי ברשימה בולטות
 לגינוי באי־הצטרפותן רב אומץ־לב גילו

 עם ההדוקים יחסיהן למרות הציונות,
 — מצפונית היתה זו הימנעות הערבים•

 להתנגד מצפונית סיבה ראו ,לא הן אך
אש״ף. להזמנת

ההצבעות, משתי נמנעו מדינות ארבע רק
 — אש״ף הזמנת ועל הציונות על —

 יפאן גואטמלה, בוליביה, הארבע: כאחת.
 על בהצבעה שנמנעה אחת ופאראגואי.

 הזמנת על בהצבעה השתקפה לא הציונות
הש לא דרום־אפריקה פאפואה. אש״ף:
ההצבעות. בשתי תתפה
 . מז שנמנעה אחת מדינה אף היתה לא

 בעד זשהצביעה הציונות, על ההצבעה
 הזמנת נגד ישראל ממשלת של עמדתה

לדנבה. אש״ף
ההצ היו רבות מדינות לגבי המסקנה:

 ־ש ״אוטומטיות.״ מלהיות רחוקות בעות
 אוטומט־ת מזוהות שאינן מדינות עשרות

הכ ואלה — ישראל עם או הערבים עם
ד המכריע ברובן ריעו ג  ד־ גינוי נ

, ציונות. ד ע ב  לז׳נבה. אש״ף הזמנת ו
ז מישקל. לעמדתן יהיה מוסרית, מבחינה

 הציונות, עד בהצבעה הנמנעות אחת ׳
 השתתפה לא המרכז־אפריקאית, הקהילה

אש״ף. הזמנת על בהצבעה
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