
 במה הברתי העולם. מראה מהו)כדמקמיודעים
 .ככל שרים להיות יבולים שהיו אלה, משרים

כארצם. מאשר פחות לא אחר מקום
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 באיזור שהאנשים הוא לדעתי, ביותר, -המזעזע הדבר
 זה. את זה מכירים אינם כדור־הארץ של זה קטן־יחסית

 ביותר. הגרועים הדברים את זה על זה מאמינים הם
 אולם בישראל, מתרחש, מה מדי פחות יודעים הערבים

 בארצות מתרחש מה יודעים אינם בישראל האנשים גם
 רבים הערבי! העולם ומגוון מסובך כמה עד ערב,

 ענקית, עיירודספר מין הן המיפרץ מדינות כי מאמינים
 שבהם במקומות באמריקה בשעתו שנוצרו אלה כגון

 מיבנים נוצרים שם גם גדולה. טעות זוהי זהב. נתגלה
חדשים. חברתיים  ש־ מכפי לגמרי, שונות דאגות שם להם יש
כישראל. מכורים
 במיזרודהתיכון. המתיחות על ללא־הרף שחושבים מובן

בתימן. קובאניים קצינים של הימצאם על גם יודעים אולם
 שה- הפרפי המיפרץ לתושכי נראה האם
 מה־ יותר להם מסובנים הישראליים קצינים

כבך. להאמין לי קשה ץ קוכאיים
 למצריים, (באבדרודייס) בארות־הנפט החזרת אגב,

 בחלקים הגדולה החמדנות לנוכח כביר, רושם עשתה
 רישמית, דוחים, אלו במדינות אם וגם העולם. של אחרים

 במעמקי־ אותה מקבלים איכשהו סאדאת, מדיניות את
 על כני־שיחי, באוזני שהצבעתי, אכחיש לאהלב.

 עיניים לוטשים אחרים חמדנים שבעוד העובדה
 הישראלים החזירו הערכיים, שדות־הנפט אל
ש מאמין ואני כשליטתם. שהיו השדות את

אותי. הבינו
למשא־ומתן. עתה מתאים כה הזמן כך משום
הפרד את לראות שמתחילים שמשום להאמין, אולם
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 את •שואל החזיות נאשר
 עשתה היא באחת־הזפט,

באואות־הנפט פניו רושם

 זוהי, — באפס־מעשה להמתין אפשר הנכונות, פורציות
טעות. שוב,
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רי  במשא־ יוחל לא שאם מאמין אתה האם ז אבנ

י חדשה מילחמה תפרוץ ומתן,
 קיימת שבו בעולם, מקום בכל כימעט :קרייסקי

מילחמה. לפרוץ עלולה מתיחות,
 למילחמה, יגרמו שהישראלים מאמינים רבים ערביים

 הקשיים ביגלל בישראל, הפנימיות המתיחויות ביגלל
 אהדת את תאבד שישראל הפחד ובגלל שלהם, הכלכליים

האמריקאים.

 עתה, שדווקא מסקנה לכלל להגיע אפשר השני מהצד
 קטנה מילחמה דרושה מפולג, הוא הערבי העולם כאשר
 שבוודאי דבר הערבי, העולם את ללכד כדי וקצרה
מילחמה. תפרוץ אם יקרה ל תגרום שכזאת קטנה״ ש״מילחמה אלא

מראש. לשערן שאין תוצאות
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רי  החלטת שאתה קרה אין הקאנצלר, אדוני :אבנ
? התיכון הטיזרח בענייני דווקא להתמחות

 מעניינת, סובייקטיבית תופעה זוהי כן, קרייסקי:
מסויימים שמנהיגי־מיפלגות הסוציאליסטי, באינטרנציונאל

 מדינאי: של משימת! זוהי
 נם תאמת אח לאנשים להניד
אותה לשמוע תאים הם כשאין

 גיאוגרפיים באיזורים דווקא עוסקים מסויימות ומיפלגות
שונים.
 ולרוב וייאט־נאם, בבעיית מעט אמרתי למשל, אני,

זר. עולם לי היה ׳שזה כיוון דבר, שום אמרתי לא
 במהלך תמיד, אוסטריה את עיניין המיזרח־התיכון אגב,

 הקונסולארית לאקדמיה שקדם המוסד שלה. ההיסטוריה
 המיזרח־ ״האקדמיה ׳נקרא שלנו הדיפלומאטית ולאקדמיה

יניח,״.
בהתפת מאוד עכשיו מתעניין בראנד וילי למשל,

 הדוקים קשרים מקיים הוא הלאטינית. באמריקה חויות
 לך ידוע זה. באיזור ביותר מתקדמות מיפלגות עם

 ויייאט־ בעניין ביותר ערה פעילות פיתח פאלמה שאולאף
נאם.

וקולו אימפריאליסטיים אינטרסים מעולם היו לא לנו
באוסטריה. למדו ערבים אלפי במיזרח־התיכון. ניאליים

 הן אירופה של ארצות־התעשייה ביותר: והחשוב
 ההבדל זהו חומרי־גלם. של תשתית ללא ארצות־תעשייה

 שאנחנו הדברים רוב ארצות־הברית. ■לבין בינן הגדול
 שלנו התעשייתיות המדינות לייבא. עלינו להם זקוקים
 ובראש־וראשונה העולם, רחבי מכל לחומרי־הגלם זקוקות

המיזרח־התיכון. של לנפט זקוקים אנו
 שיתוף־פעולה שיל חסיד הנני זאת, יודע שאני מאחר

 העולם עם הדוק ויותר טוב יותר הרבה קבוע, כלכלי
אפריקה. ועם הערבי,

 זה אין כישראל. גם להכין צריכים היו זאת
:הכלכליים לחיינו הבסיס זהו גס, אופורטוניזם
 עצמה באירופה המצויים אנרגיה להפקת חומרי־הגלם

הקומוניסטי. בתחום רובם נמצאים
 טובה מארכסיסטית השכלה בעל סוציאל-דיימוקרט

 מתבססת מה על לדעת חייב אלה, בעובדות להכיר חייב
 חומרי- אותם על דהיינו,— האירופית התעשייתית החברה

 אותם. לקחת היה אפשר האימפריאליזם שבעידן גלם
 אותם לקנות כיום ואפשר אותם. לקנות צריכים עכשיו

 קונות הן העשירות הארצות משהו. גם מוכרים אם רק
 כיום עושה הוא עשיר. הוא והמיזרח־התיכון גדולות,
תעשייתי. ציוד להשיג אדירים מאמצים

 מהמציאות? להתעלס שאפשר בישראל המאמינים אבנר׳: עם קו״סס׳
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רי בנ נשק. וגס ז א
 האיזור את ■שממלאים זה תעשייתי! ציוד קרייסקי:

ביותר! הגדול ההיסטורי הפשע זהו בנשק, הזה
 משהו: עוד לומר רוצה הייתי זו בהזדמנות אולם

̂ 710אי7\1ה־ של האחרונים הגיליונות באחד
 ביותר הטובים ■מכיתבי־העת אחד ,0£0€11\/ ?£110

 לרשות העמידו המיזרח־התיכון שמדינות קראתי בעולם,
 שארצות- בעוד דולאר, מיליארד נ7 המתפתחות הארצות

 הם אלה מיליארד. 12 רק העמידו העשירות התעשייה
אותי. גם שהפתיעו מיספרים

רי בנ מדהים. די נאמת זה 1 א
 זה כיל האם השאלה, מתעוררת איכשהו :קרייסקי

בישראל? גם ידוע
 להתעלם שאפשר שם מאמינים באמת האם

 בל יודעים משכילים אנשים המציאות? מכל
? להמונים זאת מספר מי אף במוכן, זאת,

 הסולידאריות כגון מיסטיים, בדברים מאמיינים אלה
, יהודי. ממוצא בני־האדם כל של הבלתי-ניתנת־לעירעור
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רי יותר. אישית שאלה לי חרשה 1 אבנ
 נין אפשרי כמתוון עצמך את רואה אתה האם

ועמי״ערנז ישראל
רבות. פעמים כבר כך על עניתי לא, ז קדייסקי

אח כתחומים לא ואן? הפוליטי, בתחום לא
 אני אין המוקדם. התנאי חסר לכד שכן רים,

 מובן אינני וגם הצדדים, בל על המקובל האדם
כף. לשם להתחנף

 בארצות- אומר אני בישראל. טובים ידידים לי יש
 איגד, הישראלית למיפלגת־ד,עבודה שגאמנותנו תמיד, ערב,

הדוק. בקשר זו למיפלגה קשורים כולנו לעירעור. ניתנת
 למען אומנם עושים אנו עושים, שאנו ממה הרבה
 מדינת של קיומה על ההגנה למען גם אולם השלום,
 חשים אנו בינלאומיים, -סוציאליסטים בחזקת שכן ישראל.

לכך. מחנייבות
 אמצא לא שלעולם זה, עם מזמן השלמתי

כאר שמצאתיה במו אהדה של מידה כישראל
 זה כעניין לי היו לא מעולם הערכיות. צות

אשליות.
רי  פעמים עצמך את שאלת נוודאי אתה 1 אבנ

 פיצד בישראל. פזאת התנגדות מעורר אתה מדוע רבות,
ז לעצמך זאת משביר אתה

 גישה קיימת ששם בכך, תלוי זה כן, קרייסקי:
 ששאילת :היינו היסטורית, כאמת לי הנראה לדבר שלילית
 שכן, לא־נכונה. בצורה בישראל לאנשים מוצגת היהודים

 באירופה שהיו יהודי ממוצא שבני-האדם נכון זה אין
 לא העולם ימי דיברי הקדומה. מארץ־ישראל לשם הגיעו

!פשוטים כד, היו
 לשאלת- הפיתרון את בציונות ראיתי לא גם מעולם
 תשתית לשמש היכול אמיתי רעיון לא ואף היהודים,
 מדינת- קמה היתד, לא היטלר, לולא הרי למדינה. אמיתית
כאלה. במימדים ישראל
כשדום. שנה 30 רק להתקיים לישראל תן

 של הנוכחית הצורה את גם לגמרי ישנה זה
 שנים עשרות במה ותוך הציונית, הלאומיות

ישראלית. לאומיות תהפוד היא
 גרם שכבר בחרתנו״, ״אתה של הזה הרעיון אגב,

 את להביא היה עלול ליהודים, נוראות כל-כך צרות
 (בישראל) יש המזל למרבה האבדון. אל מדינת־ישראל

 נדמה ציונות״. ״מדברים שאינם ונבונים, צעירים אנשים
בישראל. לזה קוראים ישכך לי

 כתיאוריה עוסק ואינני דתי, אדם אינני
ש כפי הבל, אעשה כזה. אעסוק לא דתית•
 זאת, צעירה שקהילייה כדי ידידי, גם עושים
ש־ זו, חדשה מדינית תופעה ישראל, ששמה

 באוסטריה היהודים ומופר
ד יששך, ר מ  יו אש שד ו

ה ישם ח ס

כ הקשים כזמנים עצומה יכולתייקיום הוכיחה
להתקיים. תמשיך יותר,

!במילחמה מאשר טוב יותר תשגשג היא בשלום
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רי בנ  הפנימי שיחסך מדבריך, מתרשם, אני 1 א
להודות. מוכן שאתה מכפי עמוק, יותר הרבה לישראל

הבחינות, מכל לי חסר זה פנימי יחם 1 קרייסקי
פעם. אחר פעם אותי מאשימים זה ועל

 גרוטסקי זה יהיה והרי מוצאי, את מכיר אחד כל
 אני מי יודע אחד כל להסתירו. לנסות או אותו להכחיש

 תיק אף אין להדחיק. מה אין כאן ואבותי. הורי היו ומי
השנה״, שלושים מילחמת מאז למישפחתי אחד מישפטי

 משנת אחד, טובה. להתנהגות אישורים יש ולהיפך,
 אדם שהיה זאקס, פליקם מאבותי, אחד על מעיד ,1694
ולנוצרים. ליהודים תועלת הביאו שמעשיו ישר,

.17ה־ המאה בראשית


