
שתלו כה! וגאולה שידנסקי האםי שלא! בוזדאי אש״ף? עד־ידי נ

 שילנסקי שדוב חלילה, לטעון, רוצה יני ^
 או הסובייטים על־ידי כאן שנשתל סוכן הוא

שלא. בוודאי אש״ף.
 אחרי המיזרחית מאירופה בא שילנסקי אומנם,
 לפוצץ כדי במישרד־החוץ פצצה ושם המילחמה,

 זעם את עורר הסכם אותו הסכם־השילומים. את
 לגרמניה לגיטימציה שהעניק מפני מוסקווה,

שנואת־נפשה. המערבית,
 שילנסקי השקיע השנים במשך ואומנם,

 סיכוי בכל לחבל כדי בלתי־נלאים מאמצים
 בחסות שלום דובר, שעליו השלום לשלום.

 לרועץ היה אמריקאנה״, ״פאקס האמריקאים,
לברית־המועצות.

 לקומם עלולים שהיו השבוע, מעשיו ואומנם,
 תואמים המוסלמי, העולם כל את ישראל נגד

ואש״ף. ברית־המועצות של האינטרסים את היטב
 נשתל שילנסקי כאילו הטענה אבל

 אני מגוחכת. כמובן, היא, כמתכוון כאן
הידייב בשתי אותה דוחה

 סוכנת היא כהן גאולה כאילו הטענה כ ך
אבסור כמובן שתולה, סובייטית־אש״פית ^

דית.
 להיות? יכול זה האם כהן, גאולה

שלא! בוודאי היא? דווקא
 לח״י, חברת כהן גאולה היתה בנעוריה אומנם,

 הבריטי הבסיס את לסלק היתה שמטרתו אירגון
 גם מאוד חשובה שהיתה מטרה — זו מארץ

 מקבלת התייאש שלח״י אחרי לברית־המועצות.
 האנגלים, נגד במאבק הנאצית גרמניה של עזרתה

 לכרות וביקש ברית־המועצות לעבר פנה הוא
 היה זה אבל הבריטים. סילוק למען עימה ברית
מזמן.

 גאולה דחפה השנים במשך ואומנם,
 בגדה התנחלויות להקמת כוחה בכל כהן

 בכך שלום. למנוע כדי המערבית,
 של בעלת־בריתה סוריה, את שירתה

הפלס חזית־הסירוב ואת מוסקווה,
וחבריו. אבו־נידאל של טינית

קארטר, ג׳ימי הנשיא הנה בא כאשר ואומנם,
אמרי בחסות ישראלי־מצרי שלום לכונן כדי

 בכנסת, נגדו בצעקות כהן גאולה פרצה קאית,
 הרגע עד להסכם־השלום בהתנגדותה והמשיכה
ימית. גגות על האחרון,

 למועמר ישועה היו השבוע מעשיה ואומנם,
 בריוק המוסלמי, העולם את סביבו וליכדו קר׳אפי

 וקאדפי עליו. לעלות התכוננו כשהאמריקאים
 ואבו־נידאל מוסקווה של בעל־בריתם כמובן, הוא,

יחד. גם
 משרתת כהן שגאולה לטעון אבל
/ ברית־המועצות את תחילה בכוונה  ו

 זה לא, לא, — אבו-נידאל את או
 א!? כזה רעיון יעלה אל אבסורד!

 על כזו מחשבה לדחות יש בדמיוננו!
הסף!

■ ■ ■
ם ם שו י נ שדוב לרמוז בא אינני ואופן פ

אחת. רגל על כולה הבעיה וזוהי

 נתונים, אנחנו שבו ההיסטורי סיכסוך ^
לאומי. סיכסון־ הוא נעורינו, שחר מאז \ 1

 בין בארץ, וערבים יהודים בין סיכסור זהו
ומדינות־ערב. ישראל בין ופלסטינים, ישראלים

 ומוסלמים, יהודים בין םיכסוך זה אין
וסוגדי־אללה. ה׳־צבאות סוגדי בין

 לא בעבר ניסו פלסטיניים מנהיגים אומנם,
 לג׳י־ הזאת הלאומית המילחמה את להפוך פעם
 המוסלמים המוני את לעזרתם לגייס כדי האד,

 הפיץ 1929 של המאורעות בימי ברחבי־תבל.
 ברחבי אל־חוסייני, אמין חג׳ הירושלמל, המופתי
 וקריאה כיפת־הסלע, של גלויות המוסלמי העולם

 בעיר־הקודש אחיהם לעזרת לחוש למוסלמים
 פרצו הבריטים, טענת לפי היהודים. מזימות מול

לאו־ יהודים של פרובוקציה בגלל 1929 מהומות

 ישמעאל, אהב, אשר יחידו את בנו, את לקחת
 משם עלה הנביא מוחמר הזה. במקום ולהקריבו
השמימה.
 למוסלמים מקודשת זו אמונה האם
במאו היהודים אמונת מאשר פחות
 על זאת? לקבוע מסוגל מי דומים? רעות
מה? ולשם איך? מה? סמך

 תלויה תבל ברחבי מוסלמיים בתים במיליוני
 כיפת־הסלע של הנהדר הבניין תמונת הקיר על
 ונחושת. וכסף זהב תבליטי צילומים, ציורים, —

 ארצות, בתריסר בתים בעשרות כאלה ראיתי
ארצות־הברית. עד ממצריים מארוקו, עד מהולנד
 את והרעדת ירושלים, של שמה את הזכר

יהודי. של ליבו מיתרי'
 את והרעדת אל־קודס, של שמה את הזכר

מוסלמי. של ליבו מיתרי
 השונות, בשפות ג׳רוסלם, של שמה את הזכר
נוצרי. של ליבו מיתרי את והרעדת

 של עושי־דברו הם כהן וגאולה ״שילנסקי
 אבי סלומון, גרשון נאמן, יובל לא וגם אש״ף. 1

 של החבורה ושאר עלי עובדיה אמיר, ז׳אק פרחן,
הר־הבית. כובשי
לא! פנים בשום וחלילה! חם
 אחת: טענה לטעון רק בא אני

 סובייטיים סוכנים אלה כל היו אילו
 אבו■ של משרתים־בשכר או שתולים,

 אחרת להתנהג יכולים היו לא הם נידאל,
שעבר. בשבוע שהתנהגו מכפי

 אל־סאדאת, אנוור עם האחרונה פגישתי ך*
 לקאהיר, מצפון הסכר ליד שלו *■בווילה
לירושלים. השיחה התגלגלה

 ואמר: השקט חיוכו את חייך סאדאת
 האם הישראלים. אתכם, מבין ״אינני

 100 עם לכם שיש במילחמה לכם די לא
 גם זקוקים אתם האם ערבים? מיליון

מוסלמים?״ מיליון 800 עם למילחמה

 בשופר תקעו אנשי־בית״ר דתי. במסווה מניים,
 הסטא־ להסכם בניגוד המערבי, הכותל בסימטת
מרחץ־הדמים. החל וכך הדתי, טוס־קוו

 התבערה התלקחה לא היום עד אולם
 הסיכסוך הגיצים. כל למרות הדתית,

שנש הדם נהרות וחילוני. לאומי נשאר
למבול. הפכו לא בגללו פכו

לש ומבקשים ושות', שילנסקי באים עכשיו
■ ■ ■זאת. נות
 המוסלמי העולם במפת מבט להעיף דאי ך*
 המשתרעת מדינות, של רחבה חגורה —̂ 

 ברית־המועצות מדרום אינדונסיה, ועד ממארוקו
לצפון־ניגריה. ועד

 המוסלמים מאכלסים הערבי לעולם מעבר
 איראן בעולם. ביותר הגדולות המדינות מן כמה

 85(פאקיסתאן כן לא מעורבת. כבר מיליון) 35(
 פצצות לייצור רבה במהירות המתקרבת מיליון),

 מיליון), 90( באנגלה־דש לא וגם גרעיניות.
 מיליון), 150( אינדונסיה מיליון), 15( מאלזיה
 מחציתם מיליון, 85(ניגריה מיליון), 45(תורכיה

 רשומים אדוקים מוסלמים מיליון 15 מוסלמים).
 15 כיום פזורים אירופה וברחבי בברית־המועצות,

חסרי-השפעה. שאינם מוסלמים, מיליון
 שיעלה אלה, כל עם צרות שמחפש מי

להר־הבית!
■ ■ ■

 בנוסח: קישקושים אצלנו מפיצים פעם א י■
 קדוש, מקום עוד סתם זה המוסלמים ״בשביל )

 הקדוש המקום זהו היהודים, בשבילנו, אבל
היחיד!״
 המציא לא שאיש מפני קישקוש, זהו
האינטנ את שיבדוק מד־דת, עדיין

דתיים. רגשות של היחסית סיביות
 חראם־אל־ — בירושלים רחבת־המיסגדים

 ומדינה. מכה לצד למוסלמים, מקודשת — שריף
אללה על־ידי אבינו אברהם הצטווה אמונתם, לפי

הי ה ו ד ב ו  כוח־ בעלת אי־רציונאלית, ע
 בעולם, מוסלמים מיליוני מאות אדיר: (נפץ

 בשיוו־ הישראלי־ערבי הסיכסוך אל המתייחסים
 שולית, בסימפאטיה הפלסטינים ואל יון־נפש,

שה להם נדמה שיהיה ברגע ממקומם יקפצו
דתם. בקודשי פוגעים ישראלים

 המואזין של ההיסטרית בקריאתו היה די
 שאלפי כדי הר־הבית!" על עולים ״היהודים
 אל ויחושו עיסוקיהם כל את ינטשו מאמינים

 שהמיש־ לפני עוד שניות. תוך רחבת־המיסגדים
 פנימה חדרו השערים, את לנעול הספיקה טרה

איש. אלפיים
 הושמעה) אכן (אם שתישמע כדי בה היה די

היהודים!״ את ״הירגו הסיסמה:
 מה לעצמו לתאר מישהו יכול האם

 זו ספונטאנית תגובה אם בעולם יקרה
אלך? במאה ברבבה, באלף, תוכפל
 יקרה מה ישתחרר? כביר כוח־נפץ איזה
תיע הפגנות אילו האיסלאם? בארצות ליהודים

 יפעילו לחצים ואילו פאריס, עד מג׳קארטה רכנה
ממשלותיהם? על הנסערים ההמונים

 של זו חבית לעבר גץ הותז כאשר כה, עד
 הממשלה הצליחה הר־הבית, על אבק־שריפה

את משוגע שרף כאשר בתגובת־בזק. אותו לכבות

 אמיר, ■!יאק פרחן, אבי השוטרים: ליד *
 למחצה), סלומון{מוסתר גרשון כהן, גאולה

 ירון צילום: שילנסקי. דוב עלי, עובדיה
סקי, חדשות. קמינ

ה נחפזה תחליף, להם שאין אל־אקצה, אוצרות
 לפני עוד ממלכתית ועדת־חקירה למנות ממשלה
 מחתרת־הטרור תיכננה כאשר המטורף. שנתפס

 קץ הממשלה שמה הר־הבית פיצוץ את היהודית
 כך אנשיה. את ואסרה כלפיה, הסובלני ליחסה
 מעשה כהנא מאיר חסידי תיכננו כאשר גם עשתה
דומה.

יותר. הרבה חמור העניין הפעם
■ ■ ■

ל 0 ^ סו פ ת נ  כהן ששילנסקי, האפשרות א
 או אש״ף של שתולים סוכנים הם ושות׳1\

 כסילים שהם ההנחה את וגס ברית־המועצות,
 משוגעי־ שהם החשד את וגם חסרי־תוחלת,

 שואה להמיט מוכנים שהם כך כדי עד פירסומת
 היתה מה — בטלוויזיה דקות שתי למען עמם על

כוונתם?
 לא מתוכננת. פרובוקציה כאן שהיתה ספק אין

ה רוב ועדת־הפנים. של תמים ביקור זה היה ,
 ורוב ועדת־הפנים, חברי כלל היו לא מבקרים

 הצלמים צבא באו. לא כלל ועדת־הפנים חברי
(ליהו הבלתי־קדושה לפמליה להילוות שהוזמן

 מעיד להר־הבית) לעלות בכלל אסור אדוקים דים
 על-ידי שהוזמנו העיתונאים גם כן מהותה. על

 ליציע־העיתונאים לעלות כהן גאולה של עוזריה
 בהצגה לאולם, כרוח־סערה שפרצה לפני בכנסת,

היסטריה. של מלודראמתית
 לחברי־ מעשית או מוסרית מניעה שום אין
 הדבר נעשה אם המיסגדים, ברחבת לבקר כנסת
ואדי שקטה מנומסת, בצורה מוקדם, תיאום אחרי

 המקודש מקום בכל בן־תרבות שמבקר כפי בה,
למישהו.
וגסה. פשוטה פרובוקציה היתה כאן

 במעשיו מתכוון שהוא אדם על שחזקה ומכיוון
 אנשי כי ספק אין הצפויה, התוצאה את להשיג

 ולגרום פרובוקציה לערוך התכוונו אכן החבורה
ועולמי. מקומי פוגרום — הצפויות לתוצאות

ר>

סוכני־מוסקווה לא וגם ברחבת־המיסגדים*: רשות׳ שילנסקי
 אך בלתי־רציוגאלית, עובדה עוברה. זוהי'
מכך. יתעלם טיפש ורק עובדה.
 הבלתי-רציו- היסוד מן שמתעלם מי
 אינו ואנשים, עמים בין ביחסים נאלי

 בכוחו מכיר רציונאלי אדם רציונאלי.
המישו בבל האי־רציונאלי היסוד של

הדתי. במישור ובעיקר רים,

מה? שם
 שלום. מונע פוגרום ברור. זה גם /

 שרוצה ומי מילחמה. מחרחר פוגרום
 וברצועה־עזה המערבית בגדה להחזיק

 בכל מילחמה ולהרהר שלום למנוע צריך
מחיר.

 העומד הגדול המחנה וכל — וכהן שילנסקי
 מאות עם מילחמת־קודש מעדיפים — מאחוריהם

 יביא, אשר שלום פני על בעולם מוסלמים מיליוני
הכבושים. השטחים להחזרת בהכרח,

 ואינם דמוקרטים, שאינם ומכיוון
 הם בבחירות, הרוב הכרעת על סומכים

 מדינת־ על זו בחירה לכפות רוצים
 והדורות הזה הדור על כולה, ישראל
 הצפויים ההרוגים רבבות על הבאים,
בנויים. הם כך ובפזורה. בארץ

 עד מטורף, כל־כך זה להגיד: ויכולנו הלוואי
תצליח. זו שמזימה סיכוי שום אין כי

 הסיכוי כד יש ההיפך. נכון לצערי !
תצליח. שאכן1

 טיפוסים ביניהם טובים, אנשים מיני כל
 משמיעים ודומיהם, שלום" ״אנשי ליברליים,

 ומוסלמים ״יהודים כמו: ״סבירים" דברים עכשיו
 יתכן ״לא הר־הבית", על ביחר לשהות יכולים

 ועוד הר־הבית״, על להתפלל יוכלו לא שיהודים
זה. מסוג דברים

צלול הגיון של במסווה דיברי־טירוף
שי ■ ■ ■ •ול'ו
אי ל ^ י קנ ת  ואולי — למטורף משול ד
 טירוף, של צורה אכן היא הדתית הקנאות ^

חשוכת־מרפא. וקיבוצית, פרטית מחלת־רוח
 ומוסלמיים יהודיים קנאי־דת להפגיש

ל קדוש מכל המקודשת אחת, בביבר
שיא-הטירוף! זה הרי — לאלה גם אלה,
 באחוות־ יסתיים זה כי דעתו על שמעלה מי

 שבת־אחים־מוסלמים־ויהו- מין מלבבת, קנאים
 הקרוב הפסיכיאטר אל שיחוש מוטב דים־גם־יחד,

בדיקה. לצורך ביותר
 הזמנה זוהי לאסון! מירשם זהו

לשואה!
 כאשר במערת־המכפלה, מתרחש מה ראינו
 באתר להתפלל אמורים הצדדים משני קנאי־דת

 לעומת וכאפס כאין היא מערת־המכפלה אך אחד.
 מכות ולספוג מכות להרביץ שמוכן מי הר־הבית.

 להרוג מוכן בחברון מדומים קיברי־אבות למען
קודש־הקדשים. למען וליהרג

ישמור! אלוהים בידינו. הר-הבית
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