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מסרב שרהביטחון, שר אחיו אונס, ויציאת הנוונסוו
במוחב גרעיני עימות שד סננה וצונח איתו רובו

 שהוא האחרונה ״בפעם בישראל. בשילטון
 שהוא לי לספר כדי היה זה אליי צילצל

 רוצה שאינני לו אמרתי כשגריר. מונה
האח הפעמים באחת איתו. קשרים שום

 את בפניו העליתי דיברנו שבהן רונות
 הפגין והוא הפלסטינים, של הזכויות בעיית

 מוכן היה לא הוא מוחלט. חוסר-רגישות
כך.״ על לדבר אפילו1

 ישראל שממשלת סבור ארנם ריצ׳רד
 ובשא־ בצברה לטבח במישרין אחראית

 שלהם,״ לאחריות ביחס ספק ״אין תילא.
 ומיש־ מוסרית ראות ״מנקודת אומר, הוא

 מישפטי של העקרונות לפי יחד. גם פטית
 בית־המישפט של פיסקי־דין ולפי נירנברג

 העליון הפיקוד — בארצות־הברית העליון
 תחת שבוצעו זוועה למעשי תמיד אחראי

חסותו.״
 של המיקרה על מסתמך הבכור ארנם

הפי של היפאני המפקד יאמאשיטה, גנרל
 השנייה, העולם מילחמת בתקופת ליפינים
 מעשי בגלל 1946 בשנת להורג שהוצא

פיקודו. תחת שבוצעו זוועה
 ארצות־הברית של העליון ״בית־המישפט

 על ידע לא יאמאשיטה אם שאפילו פסק
 את לגלות היתד. חובתו הזוועה, מעשי

 שבמצב מכיוון חשוב, המיקרה פירטיהם.
 התיקשורת קשיי ובגלל בפיליפינים ששרר

 באמת הדבר אפשרי המילחמה בתקופת
ידע.״ לא שהוא

הישר השגריר התמנה באשר
 כשר־ ארנס משה בוושינגטון אלי

 ידי־ בישראל התפרסמו הביטחון,
 הפוליטיים חילול,י־הדיעות עד סות

 וכץ ארנס משה בץ החריפים
ב פרופסור שהוא ׳רד, ריב אחיו,

 ״העולם אמריקאית. אוניברסיטה
הכ את במלואה כאן מביא הזה״
ה בכתב-העת שפורסמה תבה

 שעליה איסט״, ״מידל אמריקאי
הידיעות. התבססו
 לתבוע לארצות־הברית הקוראת עצומה

 לה- גם והקוראת מלבנון ישראלית נסיגה
 האמריקאי הסיוע כל של מיידית שעייה

 וחברי הקונגרס צירי לכל נשלחה לישראל,
 זאת עצומה קונטיקט. מדינת של הסנאט

 ל- פרופסורים עשרה על-ידי חתומה היתד.
 וגם בריג׳פורם, מאוניברסיטת מישפטים

ה- אחרים. ואנשי-סגל סטודנטים על-ידי

 ואיתי ההשמדה במחנות
דו לה קל כמה  ׳וו

ואני נאצית. למנסאויזת

 שר־הביטחון, מישרת את לקבל ההצעה
 בכנסת הצביע הוא שבשעתו בטענה

 לכתב אמר הוא קמנדדייוויד. הסכמי נגד
 יהיה כזה שדבר הרגשתי :טייסם ניו־יורק

 כללי־המישחק. על עבירה בגדר
הצבאי האירגון חבר היה ארנם משה

בוושינגטון עיתונאים במסיבת בגין וראש-הממשלה ארנם שגריר
בגין״ של ״מימינו
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1983 מרס ב״מידל־איסט" כתבה
להסכים״ שלא ״מסכימים

 מהמהמת כמה ואיתי
 לא מנווה, שאתי, בעוז
 חמו ואני אתוס, ואה

!בידנו שזהו!חהבדו

 החלטות על התבססו בעצומה תביעות
ארצות־הברית. וחוקי האו״ם

 החוק שתנאי טוענים, העצומה חותמי
 ותנאי האמריקאי הנשק לייצוא המתייחם

 לעזרודהדדית הישראלי-אמריקאי ההסכם
יש על האוסר (הסכם 1952 משנת ולהגנה

 תוקפניות) למטרות בנשק שימוש ראל
 נוכחותם בעצם הישראלים על-ידי הופרו

בלבנון. הנמשכת
 החיה והרוח העצומה על השני החותם

 למישפטים הפרופסור היה הופעתה מאחרי
 בשל כולו בעולם הידוע ארנם, ריצ׳רד
האינדי של זכויות-האדם בתחום עבודתו

 הראשון היה גם הוא בפראגוואי. אנים
 של מציאותו עובדת את וידא אשר בעולם
בפראגוואי. מנגלה יוסף הד״ר

 היה משה, ארנס, ריצ׳רד של אחיו
 עתה והוא בארצות־הברית, ישראל שגריר
 של בשר־הביטחץ שרון אריאל של יורשו

ישראל.
 מידל־ כתב עם לשוחח סירב ארנם משה

 בוושינגטון, עדיין שהה הוא כאשר איסט
 מישפ־ עיסקי על לדבר מוכן שאינו וטען
 בדיעו־ הידוע משה, העיתונות. עם חתו
 בשנה ישראל בשגריר מונה הניציות, תיו

את דחה הוא שתחילה אחרי שעברה,

 בגין, מנחם של המחתרת אירגון הלאומי,
 מאוחר המדינה.* הקמת שלפני בשנים

להנ וסגן־נשיא כנסת חבר הפך הוא יותר
 שם ישראל, של האווירית בתעשייה דסה
כפיר. המטוס פיתוח על אחראי היה הוא

שני כמי אחיו את מתאר ארנם ריצ׳רד
 ״מזעזע כי ואומר בגין״ של ״מימינו צב

נמצאים אחיו כמו שאנשים לחשוב הדבר״

 בית״ר חבר ארנס משה היה למעשה •
השנים. באותן

 ועדת־כהן לפני שהועלו העדויות אבל,
בפי אנשים כמה שלפחות מראות בישראל

 מעשי על ידעו הישראלי העליון קוד
 אותם: למנוע ניסו ולא הרצח

סי ומשאתילא מצברד. שברחו ״פליטים
 הטבח,״ מעשי על ישראלים לחיילים פרו

 לכל תאורה סיפקו ״הישראלים ארנס. אומר
 הפלאג־ את ששלחו אלה היו הם המיבצע.

 פלסטיניים. טירוריסטים לחסל למחנות גות
 במחנות, פלסטינים שהיו נניח אם אפילו
החוק בפשע, להאשימם היה אפשר אשר

ס משה שר ארו
 על-בסיס פומבי מישפט דורש הבינלאומי

בינלאומיים.״ הסכמים
 היא לישראל מישלוחי-הנשק ״הפסקת

 יציב שלום להביא רוצים אם הכרחית,
 ״הפיתרון ארנם. טוען התיכון,״ למיזרח

 מולדת יצירת על נוסף — לבעייה היחיד
 הפי- צדק. של פיתרון הוא — פלסטינית

 באיזור ונשק השפעה במניעת הוא תרון
 את הפכה ישראל מעצמות-העל. משתי
אמריקאית. לגרורה עצמה

 הדוגמה על־פי פיתרון להשיג ״אפשר
ה העולם מילחמת אחרי אוסטריה של

 לסגת הסכימו הסובייטים כאשר שנייה,
 שאוסטריה לכך ערובות שקיבלו אחרי

 התיכון בממרח המצב ניטראלית. תישאר
וסכנת גרעיני, מירוץ־חימוש לבדי הידרדר

1מננ ה׳שואייס
צבאי סזוע לפדאגאאי

 בחווה בידיעה ועק׳ו,
 יזסו!מנגוה שהדיו

שם !מצא
 מהכנסת ונהנה

נדיבה! אזדחים

 מאשר יותר גדולה שם הגרעיני העימות
.בעולם.״ אמור בכל

 רואה הוא כאשר באמת עצוב ארנס
 השואה קורבנות שהיו אנשים ש״אותם

 בייחס חסרי־רגישות כל־כך להיות יכולים
 מהבעייתיות חלק מייחם הוא לפלסטינים.״

 יהודי כל של הקולקטיבית״ ״לטראומה
 זאת טראומה מהשואה. כתוצאה העולם
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