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הסיווג חזית
הטירוף והדה

 לפני כוסית ללגום כרי גרתי, שבו אינטרקונטיננטל מלון של לבר ירדתי הערבים אחד ן*
להצטרף. אותי הזמינו והם בצוותא, ששתו אחרים, ופלסטינים אש״ף מאנשי כמה היו בבר השינה. ^

 לשעות עד בוויכוח והמשכנו המסובים אחד של לחדרו עלינו הבר, נסגר כאשר בשיחה. שקענו
הבוקר. של הקטנות

 הראשונה הפעם שזוהי עצמו על שהעיד — עבד־אל־ראזק לו נקרא — משופם גבר בלט במיוחד
 אותי,״ החמיץ ״ובמיקרה שם, שביקרתי ביום הנצורה בביירות היה הוא ישראלי. עם משוחח שהוא בחייו

 אחד כשליח או אש״ף מראשי אחד של כשומר־ראש במקום נמצא הוא לי־&ם ברור היה לא שאמר. כפי
בוועידה. מיוצגים שהיו בעולם, הרבים הפלסטיניים האירגונים
העמים. שני בין כיום הפעורה הרוחנית התהום עומק את מבלימה כזאת שיחה

 טרוריסט. ״מחבל", דו־רגלית, חיה מיפלצת, בוודאי הוא עבד־אל־ראזק המצוי, הישראלי בעיני
רוצחים. פאשיסטים, גזענים, — אחר מסוג מיפלצות הם הישראלים עבד־אל־ראזק, בעיני

 שזוהי משוכנע היה היא שהיתה. האמין לא עבד־אל־ראזק לשואה. השיחה התגלגלה איכשהו
מארצם. הפלסטינים לנישול אמתלה ציונית, המצאה

 *כל בסוף, צעקתי עולם,״ של ״ריבונו משפתיו. מש לא הספקני שהחיוך וראיתי כך, על התווכחנו
אותו. שיכנע זה היתה?" שלא אומר ואתה בשואה, נספתה שלי המישפחה
 הציונים בין ורצוף צמוד שיתוף־פעולה העת כל קייס שהיה ״המוכיח״ ספר לאחרונה פירסם מישהו
 שעה ביליתי פרשות. ועוד והנאצים, לח״י בין המגעים קסטנר, פרשת על ידע עבד־אל־ראזק והנאצים.

 הנאצים הירשו פיה שעל (השיטה ״ההעברה" כגון בארץ, נשכחו שכבר מושגים בהסברת ארוכה
גרמניות.) סחורות בצורת מרכושם, חלק להוציא ליהודים

שבינינו. הבעייה על כמובן, נסב, הוויכוח עיקר אך
 הן ורמאללה נאבלום מעכו. בא ״אני בלהט: עבד־אל־ראזק קרא הוויכוח בשיא

בנאבלום ולהסתפק עכו, על לוותר כלום. לי אומרות לא הן שלי. המולדת לא
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 נראים שווייץ. עיתוני גדול של הראשון בעמוד גם הופיע הוא רבים. בעיתונים ופורסם כולו

 את ובירך ביותר מתון קו בנאומו שנקט אף אבנרי. אורי ומאחוריו קדומי, פארוק בו
מישראל. העיונית המישלחת כלפי קריר יחס קדומי הפגין הציוניים, כוחות״השלום

24 .

 אני הכל, למרות שלי! המולדת על ויתור זה עצום! קורבן בשבילי זה — וברמאללה
בתמורה?״ לי נותנים אתם מה אבל — לזה מוכן

הלב. מן קריאה זאת היתה

קנוצות־השוו״ם שחי •
 רבות אומות מבני ומדינאים אחרים ערבים פלסטינים, עם כאלה, הרבה והיו — כאלה יחות **ץ

 רווח בכך היה כעיתונאי, בשבילי, הרבה. למדנו הוועידה. מן שהפקנו מסוגי־הרווח אחד היו —14/
אחרת. צורה בכל להשיגם שאי־אפשר ובהבנה, בידע מצברים הרבה מילאתי ומכופל. כפול

בה? הושג מה נוערה? היא מה לשם הוועידה. של העיקרית המטרה כמובן, היתה, זאת לא אך
 הפלסטינית. הבעייה לגבי עולמי קונסנזוס להפגין היתה העיקרית המטרה

במלואה. הושגה זו מטרה
 מאחורי ועוזריהם טרוריסטים כמה של מיפגש ואומללה, קטנה ועידה של תדמית נוצרה בארץ
 קטנות מדינות וכמה אותה, החרימו התרבותי העולם וכל ישראל שווייציים. ומחסומי־צבא גדרי־תיל
מישראל. תבוסתנים כמה בחברת ובירברו, ישבו ועלובות

 הביתה בחוזרי זו. תמונה לצייר שביקשה הרישמית, התעמולה את כולם שירתו ישראל עיתוני
מפינו. שבאו מעטים דיווחי־אמת לצד בהם, שהופיעו סתם ובדיות הסילופים השקרים, מאוסף נדהמתי

 העיתונות בין גדול הבדל אין המישטר, של הרישמית התעמולה את לשרת הנכונות (מבחינת
למקום.) ממקום שונות השיטות רק והאמריקאית. הסובייטית הישראלית,
בה. מיוצג היה כולו העולם מרשימה. ועידה זאת שהיתה היא האמת

— מיוצגות היו האחרות המדינות כל וארצות״הברית. ישראל — אותה החרימו מדינות שתי רק
 דיברו לא המשקיפים כי ואם משקיפים. של מישלחות באמצעות אם מלאות, מישלחות באמעצות אם
הקלעים. מאחורי ופעלה ידועה היתה ודעתם בולטת, היתה נוכחותם —

 צריכה ישראל אומר: הוא ומרשים. אחיד כלל־עולמי קונסנזוס הופגן בוועידה
 מדינה לקום צריכה ולצידה ,1967 ביוני 4ה־ בגבולות ובשלום בביטחון להתקיים

ואש״ך. ישראל בין ושלום הסכמה תוך וכרצועה, בגדה פלסטינית
 מדינות־הסירוב, של הקבוצה בקצוות: קבוצות־שוליים שתי רק כיוס מתנגדות זה עולמי לקונסנזוס

השני. בקצה ולוב, איראן ובראשן מדיגות־הטירוף, של והקבוצה האחד, בקצה וארצות־הברית, ישראל
 מהם ורעים, טובים נאומים של רבות ובעשרות הוועידה בהחלטות ביטוי לידי בא זה קונסנזוס

 ממדינות כמה של בשתיקתן ביטוי לידי גם בא הוא פחות. קיצוני בסיגנון ומהם יותר קיצוני בסיגנון
 אותו את האומרת בהצהרת־ונציה, המחזיקות אך — דיברו ולא האמריקאי ללחץ שנכנעו אירופה,

הדבר.
 זהו אוטומטי״. ״רוב של קנוניה פרי הוא ואין בלבד, ודיפלומטים פוליטיקאים של אינו זה קונסנזוס

פה. לה שימשה זו ועידה אשר דעת־הקהל, של עולמי קונסנזוס
 כוח איזה ללגלג: יכולים פרס ושימעון שמיר יצחק של מהאסכולות ישראלים בכך. לזלזל אפשר

עליהן? אותו יכפה מי — לו מתנגדות וארצות־הברית ישראל ממשלות כאשר זה? לקונסנזוס יש
 העולם דעת את לכפות היכול כוח אין זה שברגע לעובדה, מודעים היו הוועידה באי כל נכון. זה

 שאין שוב הוכיחה היא מתסכלת. ועידה בהחלט זאת היתה זאת מבחינה בדבר. הנוגעים על
והוצאה־לפועל. שיפוט של מכשירים לדעת־העולם

 הוא העולמי הקונסנזוס בלבד. הקצר לטווח היא שימחתו בך, על ששמח מי אבל
כוח־ביצוע. לו כשאין גם מאוד, חזק דבר

 לבנים והגזעים, היבשות כל בני מדינות, 150מ־ יותר של נציגיהם בצורת בעיניים, זאת רואים כאשר
מרשים. זה — וצהובים חומים ושחורים,

 להם שקרה מה אחרי מדינה ליהודים שמגיעה בשעתו, זה, קונסנזוס החליט כאשר קמה ישראל
אותו. ימצא דבר של ובסופו להתגשמותו, שואף הקונסנזוס לים, שואף שהנהר כמו בשואה.

 לא הוא בשנים. עשרות במשך התגבש הוא בן־יום. נולד לא בזה קונסנזוס
חלחול. ליד בית הורם שדחפור מפני ישתנה
אישית: והערה

 הבעייה פיתרון על שדיברה הזאת, הססגונית הקהילה על והשקפתי המוזמנים ביציע כשישבתי
 50ה־ שנות את זוכר אני מוזרה. הרגשה בליבי היתה ישראל, לצד מדינה הקמת על־ידי הפלסטינית
 השנים את זוכר אני הזה. העולם זה: לפיתרון שהטיף אחד גוף רק כולו בעולם היה כאשר הראשונות,

 ארצות״הברית — לו התנגד כולו והעולם זה, בפיתרון דוגלים של קטן קומץ היינו כאשר ,1968ו־ 1967
ורק״ח. חרות וממשלת־ישראל, אש״ף הנהגת והמיזרחית, המערבית אירופה וברית־המועצות,

 אדיר, עולמי מקונסנזום חלק אנחנו היום אך בישראל. מיעוט עדיין נשארנו
דעתנו. את שקיבל

 הכותרת תחת שהוזמנו אנשים 16מ־ כאחד בחסד, זו בוועידה נמצא שאני הרגשתי לא משום־כך
 שלום למען הישראלית המועצה מייסדי אנחנו, בולטים). (אישים פרסונס״ ״אמיננט המחמיאה

מרהיב. כה עולמי באישור עתה שזכתה התפיסה, אבות היינו ישראלי־פלסטיני,

חווז״נ■ או עונאת •
 נוספות, עוד"מטרות לוועידה היו — הבין־לאומי הקונסנזוס הפגנת — זו מרכזית מטרה צד ^
מישניות. /

 של מדיני בפיתרון תומך כולו העולם כי הפלסטינים מיליון וחצי לארבעה להוכיח היתה האחת
מכד. להתייאש להם אל וכי בעייתם,

 תריסר של ובמשק בחברה תפקידי־מפתח ממלאים הם המרחב. רחבי בכל מפוזרים אלה פלסטינים
 התוצאה: להיות עלולה מה הדעת על להעלות אין מדיני, מפיתרון יתייאשו אם ערביות. מדינות

 למסקנה יגיעו רבים פלסטינים המרחב. רחבי בכל היציבות שבירת מהפכות, מחתרות, רדיקליזציה,
והרג. חורבן הרס, של בדרך הוא היחידי הפיתרון וכי העמים, מחברת לצפות למה עוד שאין

בגלוי. לכך מכוונים היו האיראני שר־החוץ של דבריו זה. ליום שמחכה מי יש
חומייני. של הדגל בתורן יעלה ערפאת, של הדגל ייקרע אם


