
 היא פוחתת, אינה ההתנגדות נורווגיה. ועד
האיבה. גדלה ובן והודבת, גדלה
 זאת כל לחדש עלינו כלום ממש. אל״ף־בי״ת זהו

ן בישראל לידידינו
 התנאי להופיע חייב ההצעה של בסופה

כך. על נדון הבה :הכללי
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 איך פעמים נעשה כבר זה דבר כי שיטענו, יודע אני
בצע? מה ספור.

 התגרות מהווה שאינה שימושית, יותר הצעה בפי אין
 שימעון מר של זו כמו בהצעות טעם ואין הערבי. בעולם

 לא מעולם כי הערבים חשו שלגביה בשעתה פרם
 להגשמתה. דבר נעשה לא מקום ושמכל רצינית, היתה

הערבים? בקרב התגובה
תמיד. הורה זה :לא לעולם שיאמרו יהיו

 לא!״ ״לעולם קיים לא בפוליטיקה אכל
 !באש״ף ההכרה את לדחות ההחלטה היתד, פזיזה מה

 יאמין כלום מדינות. ממאה יותר בו מכירות כבר כיום
 יילכו לא למתי־מספר, פרט המדינות, שאר שגם מישהו

 העולמית. בפוליטיקה מציאות כיום זוהי בעיקבותיהן?
אחר. אירגון במקומו יקום ייעלם, אש״ף ואם

 תבואנה מישראל, כזאת הצעה תבוא אם
 גלויות־לעין, לא־כל־כך אולי אחרות, תגובות גם

 דהיינו, כיותר. המעניינות יהיו אלה ודווקא
 נגדית. הצעה לנסח חייבים :ויגידו ערכים יבואו

 ניתן שאליו שולחן, ואי־שם אי־־פעם יימצא אז
לדבר. להמשיך בדי להסב, יהיה

 ישראלית הצעה לפרסם צרין לדעתך, מי, 1 אבנרי
ז כזאת

 אישים, כמה אלא המדינה, נציגי לא :קרייסקי
פוליטי כגון לפניהם, הולכים ששמותיהם ונשים, גברים
סוציאליס מיפלגה חברי יהיו הם אם ואנישי־צבא• קאים
 מחדש המצב את להעריך מחובתם זאת הרואים טית,

מייוחד. מישקל למיסמך יעניק זה בשמותיהם, ולחתום
! לממשלה הקרובים לאנשים מתכוון אתה ז אבנרי

 השונות שהשקפותיהם מוכרים, לאישים :קרייסקי
 ניכרים, לבטים אחרי זו להצעה שהגיעו אולם ידועות,
 להיות חייבים שאלה מובן לה. באחריות לשאת ומוכנים

 לכך שיש יאמין השני שהצד כדי בעלי־השפעה, אישים
ממשי. ערך

 הדוגלים הישראליים שהאישים היא הצרה 1אבניי
 והאחרים לממשלה, כל־כך קרובים אינם בגלוי זו בגישה
לחתום. יחששו

 אתה האם אותך. מפסיק שאני סליחה :קרייסקי
 לי: אמרו בארצות־ערב? כך על לי אמרו מה יודע,

 אבל בשלום, ברצינות הרוצים בודדים בישראל יש בוודאי,
בממשלה. השפעה שום להם אין אלה

 נודע שלדיבריהם אישים ההצעה על לחתום צריכים
 עכשיו, בשילטון הנמצאים אנשים ולאו־דווקא מישקל.

בעבר. כבר שם להם שעשו אישים בישראל יש שהרי
 שינוי לידי תביא כזו שהצעה סבור ואתה ז אבנרי

ז הערבי בעולם מהותי
 מחדש יקומו שתחילה ספק אין מייד. לא ז קרייסקי

כל״כך. פשוט לא כבר זה כיום הישנות. החזיתות
 להחזיר בלל חושבים שאין שם ייאמר אם

ההצעה כל תחיה אז כי הכבושים, השטחים את
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 מנהיגי שד השחצנית ההתנהגות
 יותז בערבים נוגעת ישראל

צבאיות מפלות מאשר

 שהשטחים שם ייכתב אם ואולם, חסרת־ערך.
 שחייבים אך יוחזרו, ׳67 כמילחמת שנכבשו
וביט טריטוריאליות בעיות על דיונים להתנהל
 מירווח־הזמן, על למשל — מסויימות חוניות

הגבולות... ביטחון על
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 שהחלטה כך על לוותר יוכל לא הערבי שהצד מובן
 בלי כבסים, תשמש הכל, דעת על כאן המקובלת ,242

ויכוחים. הרבה
 ההחלטה כי מלכתחילה אומרים אם :ואומר חוזר אני

 — זה על או זה על חל אינו תוקפה אך תקפה, 242
הש שבקבלתה ההחלטה, בלתי־נכונה. דרך שזוהי הרי

 לוח־מיבצעים, לעבד חייבים אולם עקרונית, תקפה תתפנו,
 מאוחר, יותר יוחזר מה מייד, יוחזר מה הדבר, יבוא כיצד
 אבל דיון, צריכים רבים עניינים בסוף. יוחזר ומה

ם את ליצור י־ש לכל ראשית י א נ ת ם ה י מ ד ק ו מ  ה
משא־ומתן. שיאפשרו

 למשא־ומתן המוקדם התנאי יצירת ואולם,
 המשא-והמתן במו לפחות הקיים, כמצב חשוכה,

עצמו.
 לייד יידון -הכל לא המשא־והמתן, יתחיל כשרק
 של בבתי־הקפה במיסדרינות, יתרודש הרוב השולחן.

ניטראליים. מארחים אצל ז׳נבה,
 לחלקו עד הייתי עצמי אני בעלמא. מדבר אינני

המשא־ של — המוצלח לחלקו פנים, כל על — הגדול

 השתתפתי גם האחרון ובשלב *, הסכם־המדינה על והמתן
בפועל. בו

בפולי לדבר נוהגים :להסכם־המדינה שנוגע מה אגב,
 אי-ניצול על שהוחמצו״, ״הזדמנויות על ושוב שוב טיקה

למשא־ומתן. שעת־הכושר
 אותי לימדו הארוכיס-יחסית הפוליטיים חיי

 רק שעת־הבושר את מחמיצים אין :אחד דבר
, ונותנים נושאים אם ד י מ בסב מדברים אם ת

 באיטיות, לרעהו איש מתקרבים אם לנות,
כיש גם כחשבון ולוקחים צב, כצעדי לפעמים

 המשא■ שולחן ליד להישאר צריכים אכל לונות.
והמתן.

 כי יודעים שכן טעם, לה אין מהשולחן ההסתלקות
 רוצים אם לשולחן, לחזור צורך יהיה הימים באחד
מכל. הגרוע את למנוע
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פלסטי במדינה להכיר ישראל מסרבת למשל, מדוע,

להת תוכל ולא מדי, קטנה תהיה שהיא מפני נית?
 זכות־קיום ללא מדינה בישראל גם ראו רבים קיים?

 אף־על־ כל־כך. קטנה נראתה שהיא מפני ויכולת־חיים,
 במיל־ ויכולת־חייה כושר־קיומה את ישראל הוכיחה פי־כן
בשלום. יותר ועוד חמה,

 מדי־ אם ישראל, של עניינה זה מה כעצם,
 זו למדינה ץ כושר-קיוס לה יש זו נת-פלפטין

 ללא־ עשירים ערכיים ידידים של שפע יהיה
רו הפלסטינים ואם דאגתם. תהיה וזו גבול,
 קטנה מדינה בעלי להיות זהותם, למען צים,

 להם ולהניח זאת להם לאפשר צריך לפחות,
 צריבה אינה ישראל שירצו. בפי כה להסתדר

כזה. לעסוק
 1918 שבין בשנים אוסטריה, לגבי גם סברו רבים

 הקהיליות אחת אנו וכיום יכולודקיום, לה שאין ,1938ו־
ביותר. המשגשגות

רי  הערביים, המנהיגים מתייחסים איך 1 אבנ
ז ממסלת״ישראל של לגישתה עימם, שדיברת

 של לשחצנותם דוגמות ניתנות ושוב שוב :קרייסקי
ישראליים. מנהיגים

ביותר. מפותח חוש־הכבוד בארצות-ערב
ישר מהתנהגות כעבר, שם, נפגעו פעם לא

 שהונחתו הצבאיות מהמהלומות מאשר יותר אל
הש שבמרוצת משוכנעים הערכים שכן עליהם.

 הצבאיות. המפלות על להתגבר יובלו הם נים
 כה, חשים שהם ההשפלה כבבודם, הפגיעה אכל
 — לה ויש כיותר, החמורות הבעיות אחת היא

כיותר. ככד מישקל — מוזר כאורח
רי 1 לכך דוגמה לתת התוכל :אבנ

 אבן (אבא) דיבר לא־רב זמן לפני הנה, ז קרייסקי
הער התרבותית המורשת החייאת או חידוש על בווינה

 האינטלקטואלים ליבות את מילא זה דבר הגדולה. בית
תשומת־לב. ועורר גדולה, בגאווה בארצוודעדב

אמצעי-כיטוי, רק אינה השפה בפוליטיקה,
 היא השפה הדדית. להכנה אמצעי גם אלא

הפוליטיקה. של אמצעי קרובות לעיתים

רי של בדוגמות בעצמך נתקלת אתה האם :אבנ
1 הערבים בכבוד ופגיעה השפלה

 שרבים היטב להרגיש ניתן כלל בדרך קרייסקי:
 קשות. ונפגעו נישמתס לעומק עד נעלבו ממנהיגי-ערב

 מישהו עלול תמיד שכן בודדים, ציטוטים כאן אביא לא
 ויכוח זהו כך. חשב לא או כך, אמר שלא ולומר, לבוא

חסר־טעם.
 (ישראלים) אומרים כיצד אוזני, במו שמעתי תכופות

 הערבים שהרי רציניים, אינם הערביים שאיומי-הטרור
באיומי־הטרור להאמין אין שעל־כן למות. מוכנים אינם

 אחרי מאוסטריה הסובייטים ליציאת שהביא ההסכם *
החדשה. אוסטריה ולכינון השנייה, !מילחמתיהעולם

 שבהן כאלו, בפעולות מאות ניספו בינתיים אך האלה.
חייהם. על לחשוב מבלי עצמם, את ערבים הקריבו

 תהומי, זירזוד משום היה זו טענה בעצם
להק מוכנים אינם הערבים בי כטענה שמקורו

 והפחדנות פחדנים. שהם כיוון חייהם, את ריב
 את בו רואים פשוטים שאנשים משהו, היא

 מובן אדם ביותר. החמורה חולשת־האופי
פחדן. לא רק דבר, בל להיות

בינך הבדל היה לטרור שביחס מבין אני :אבניי
הישראליים• המנהיגים ובין

ההיס מוסרי. עניין רק אינו הטרור קרייסקי:
מדינת- קמה כיצד יודעים הכל מזמן. זאת הוכיחה טוריה
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 מדיניות עי שמדבר מ׳
 שימותו אסור !מוסוית,

בהפגנות ילדת אוניו
———* * ■

 בקרב גם כבאמצעי. בטרור שימוש היה שם שגם ישראל,
 רצח של מיקרים היו בארץ-ישראל היהודי היישוב
פוליטי.

 מפעילות- חופשי שהוא עם לך אין הצער, למרבה
 חזקים, נגד לחרותו שנאבק אחד עם אף אין טרור.

פעולות־טרור. על שוויתר
 וסוציאל- שומאייר, את נוצרי־סוציאלי רצח באוסטריה

 ראש־הממשלה, את רצח אדלר, פרידריך ד״ר דמוקרט,
שטירק. הרוזן

 שתנועות אימת כל אחד: דבר הוכיחה ההיסטוריה
 הציבור, בהכרת וזכו החוקיות, אור אל המחתרת מן יצאו

בלתי־חוקיים. אמצעים על לוותר להן נתאפשר
 על-ידי הוכר שאש״ף שלאחר בכך ספק כל ואין
 את המייצג כגורם מדינות, ממאה יותר ועל-ידי האדם,

 לעומת טרור. פעילות כל ביצע לא הוא הפלסטינים,
 את לעצמן לאמץ המסרבות (פלסטיניות) תנועות זאת,

ברור. זה טירור. להפעיל מוסיפות אש״ף מדיניות
 אנו אין ״עכשיו כי אומרים אש״ף שמנהיגי העובדה

 טירור,״ באמצעי תשומת־לב אלינו למשוך עוד צריכים
 אולם מוסרית. מבחינה בחיוב להתקבל צריכה אינה
 ובין ברצון זאת שומעים בישראל אם בין עובדה, זוהי
 כך. על ושמחים בחשבון זאת מביאים האנשים לאו. אם

בשלום. לחיות רוצים הם הרי
מאיר, גולדה לגברת פעם שאמרתי מה זהו

 היא לה, שאמרתי אחרים דברים הרכה וכמו
 גם :לה אמרתי מוחלט. כאופן זאת הבינה לא

 באה היא עולמות. משני באים אנו זו מבחינה
 אחר, חוק קיים שבו מילחמה, של מעולם
השלום. בעולם מאשר
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 לעצמו לבחור יכול אדם שאין לומר, רק יכול אני

מוסריות. באמות־מידה הפוליטיקה את למדוד מתי
 גם אסור מוסרית, פוליטיקה עושים כאשר

הפגנות. אחרי מתים ילדים שיהיו
 מוסריות. באמות־מידה הפוליטיקה את מודד דווקא אני

כיש מכבר לא שנערכו ההפגנות כעיני,
נוראות. הן ראל
 להשיג רוצים אחד מצד אחרות. מדינות על גם חל זה
בי נמתחת כאשר שני, ומצד העולם, אהדת את תמיד
ממנה. מתעלמים פשוט בעולם, קורת

בגי שיפורסם הראיון, (בהמשך
 על קרייסקי מדבר הבא, ליון

ומנהיגי־ערב.) הציונות היהדות,
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