
במדינה
העם

האנטי־שמים
 הכריז אילו קורה היה מה

 או למכור שאסור האסיפיור
 ליהודים דירות להשכיר

כרומא?
 האפיפיור הכריז אילו קורה היה מה

 או — הארצות בכל לנוצרים אסור כי
 להשכיר או למכור — בלבד ברומא
ליהודים? דירות
 מזכיר הכריז אילו קורה היה מה

 הסובייטית הקומוניסטית המיפלגה
 או למכור טובים לקומוניסטים שאסור

ליהודים? דירות להשכיר
 אל- שייח׳ הכריז אילו קורה היה מה
 חומייני האיית־אללה או בקאהיר אזהר

 או למכור למוסלמים אסור כי בטהראן
ליהודים? דירות להשכיר

 כומר הכריז אילו קורה היה מה
 עלובה אמריקאית בעיירה כלשהו
ל דירות להשכיר או למכור שאסור
יהודים?
 — תשובה על לחשוב צורך אין
 עצם לקרות. יכול אינו עצמו הדבר

שערות. מסמר הרעיון
 בדרום־אפריקה רק לקרות יכול זה

כושים. לגבי —
 במדינת־ רק לקרות יכול וזה

ערבים. לגבי — היהודים
 מחפירה הכרזה וחבורתו. קודח

 בתואר הנושא אדם מפי השבוע יצאה זו
 וראשודלציון, רב־ראשי של הממלכתי

 לפקיד למעשה אותו ההופך תואר
המדינה.
 במהותה שונה היתד, לא היא

 סגן־ראש־ זאב, ניסים הרב של מהצעתו
 חברו־ ש״ס, איש עיריית־ירושלים,

 זה פרץ. יצחק שר־הפנים של למיפלגה
 הערביים הרובעים כל את להרוס הציע
 להעביר כדי בירושלים, העתיקה בעיר

״אחרים״. לאיזורים הערבים את
מוד במדינה כי ייאמן לא כמעט

 ראשי־ציבור, ישמיעו כלשהי רנית
 הכרזות ,20ה־ המאה של האחרון ברבע
 לא זה שאחרי ייאמן שלא כמעט כאלה.
 פיה, את הפוליטית הארמה תפתח
 שבלעה כמו הדוברים, את ותבלע
 שום אך וחבורתו. קורח את האדמה

 מלבד בישראל, השבוע קרה לא דבר
חלושות. מחאות כמה

 אלה הכרזות הפוך. דבוטינסקי
טעמים: משני במהותן, אנטישמיות הן

 היהודים. כמו בני־שם הם הערבים
 היא ערבים כלפי גיזענית פעולה

 גיזענית פעולה כמו בדיוק אנטישמית
יהודים. כלפי

 בגדר תישארנה לא אלה הכרזות
 מסוכן תקדים יוצרות הן בעולם. סוד

 הארצות בכל ארץ. בכל היהודים כלפי
 קטנים אנטישמיים, אירגונים יש

 הנוסחות את מחר יגלו אשר וגדולים.
היהודים. נגד בהן וישתמשו האלה

 שבמדי־ פעם קבע ז׳בוטינסקי זאב
למי היהודי הרוב יעניק נת־היהודים

הזכו אותן את בדיוק הלא־יהודי עוט
 בארצות־ לעצמם תבעו שהיהודים יות.

 עתה יכול טוב אנטישמי כל העולם.
 להציע פיה: על הקערה את להפוך

 את בדיוק ארץ בכל ליהודים להעניק
 עתה שישראל(המוגדרת הזכויות אותן

מעני היהודי״) העם כ״מדינת רשמית
ללא־יהודים. קה

 נקרא השבוע חלום!״ לי ״יש
 מרטין של שמו על רחוב בירושלים

 הכושי האמריקאי הלוחם קינג, לותר
 בידי שנרצח הפרדת״הגזעים, נגר

 התחסדות, של מעשה זה היה גיזענים.
בעזות־מצח. שגבל

 את גינתה לא עיריית־ירושלים
 תושב הראשי, הרב של הצהרתו

 למכור אסור כי שפסק ירושלים,
 סגן־ראש־ לערבים. דירות ולהשכיר

 לסילוק שקרא זאב, נסים העיריה
 ושטען יהודית משכונה הערבים

 לא ופושעים, רועי־זונות הם שהערבים
 לחזור שסירב למרות ממישרתו, פוטר

 חד־ באורח הגיזענים מדבריו בו
משמעי.

 כדי נפשו את מסר קינג לותר מרטין
 לא בארצות־הברית מקום שבשום
 ולבלות לסעוד לגור, כושי על ייאסר

ה בנאומו בני־הרוב. עם בצוותא
 ״יש היתה החוזרת שסיסמתו מפורסם,

 תופעות שבה חברה, חזה חלום!״ לי
ייתכנו. לא כלל כאלה

 על חלם לא קינג לותר מרטין
.1986 ירושלים,

מדיניות
ספרדית רומאגסה

 של מעמדה ספק: אין
 פרס) שימעון ישראל(ושל
שמיר? עם מה חשתפר.

 מישטרו שהופל אחרי שנים עשר
 אחרי פראנקו, פראנציסקו הרודן של

 סוף- השבוע קמו להלן), מותו(ראה
 ישראל בין הדיפלומטיים היחסים סוף

וספרד.
 היסטורי מאורע זה היה לא

 המדינות שתי בין היחסים כשלעצמו.
 וכינון רב, זמן מזה ידידותיים היו

 המצב את שינה לא הרישמיים היחסים
 המעמד סימלי. ערך לז יש אך במהותו.

 מתחזק בעולם ישראל של הדיפלומטי
 מדינה כל עם רישמיים יחסים כינון עם

 המלוות האסוסיאציות ואילו נוספת.
 והמדינה היהודי העם בין היחסים את

 עומק למעשה מעניקות הספרדית
היסטורי.

ה כינון מתגלגלות. חביות
 הנתונים, שינוי על מלמד יחסים

 מת כאשר כה. עד זה מעשה שמנעו
 הדמוקרטי המישטר ונולד פראנקו

 ה־ עוצמתן היתה בספרד, החדש
ב מדינות־ערב של כלכלית״מדינית

 טרי. עדיין היה חרם־הנפט זכר שיאה.
 לה שיש ים־תיכונית כמדינה ספרד,

 חששה הערבי, בעולם רבים אינטרסים
הצעד. מפני

 הכלל־ערבית העוצמה ירדד, כיום
 לשפל־המדרגה. — זמנית לפחות —

 חביות־הנפט והרוס. רווי שוק־הנפט
קונה. באין בעולם מתגלגלות

 ,1985 של הגדולים מעשי־הטרור
 על אבו־נידאל אנשי על־ידי שבוצעו

הורי אירופית, ובאוניה אירופה אדמת
והפלס בכלל, הערבים תדמית את דו

 העולמית. בדעת־הקהל בפרט, טינים
המע החשיבות את שוב מוכיח הדבר
דעת־הקהל. של העצומה שית

המ היחסים קיימים עדיין שני מצד
 המעוגנים ואירופה, ישראל בין יוחדים

 הופעל ספרד על השואה. בזיכרונות
 מדינות מצד חזק מוסרי־פוליטי לחץ

 עם יחסים לכונן המערבית אירופה
 לקהילה ספרד הצטרפות עם ישראל,

במ הזמני השפל האירופית. הכלכלית
 זמנית בעליה כרוך הפלסטינים עמד

הלי שנציג מאז ישראל, של במעמדה
 הממשלה, בראשות התחלף, השנוא כוד

באי הנחשבת מיפלגת־העבודה, בנציג
ויונית. סוציאליסטית כמיפלגה רופה

ל יכלו אלה יחסים עצמי. שער

 עשתה ואז חודשים, כמה לפני כבר קום
שער־עצמי. לה שהנחיל מעשה ישראל

 בתוניס אש״ף מישרדי הפצצת
 של מעמדה את אחת במכה קילקלה
 הורעו, מצריים עם היחסים ישראל.

 ביקוריהם את דחו אירופיים מדינאים
 אצלם, ישראלים וביקורי בישראל
 את דחתה ספרד שגם מסתבר ועכשיו

זו. סיבה בגלל היחסים כינון
 אלמלא נמשך, היה זה שמצב יתכן

 החטיפה פרשת את אבו־נידאל אז ביצע
 לאורו. אכילה האיטלקית האוניה של
 מט־ את אבו־נידאל הציל תמיד, כמו

מעשיה. מתוצאות שלת־ישראל
 ניצחון זה היה פרס שימעון בשביל

 הוא באירופה. סיורו בראשית אישי,
הנ כזה(ראה לניצחון מאוד זקוק היה

דון).
תפקידו אך שר־חוץ. גם יש אומנם,

 הפך ישראל של יחסי־החוץ במערכת
שולי.

גבול יש
פוליטי. מישגה היה זה

מוסרי. דגל היה זה אך
ההס? הימיס איפה

 היחסים קשירת של המעמד
 וספרד(ראה ישראל בין הדיפלומטיים

 רק ידועה שהיתה עובדה, הזכיר לעיל)
למעטים.
 מדינת- נולדה כאשר שנים, 37 לפני
 של הפאשיסטי הרודן התכוון ישראל,

 לכונן פראנקו, פראנציסקו ספרד,
 סירב.• בן־גוריון דויד כאלה. יחסים

מוס גבולות שיש האמין בן־גוריון
 פראנקו מדינות. בין ליחסים גם ריים
את כבש הוא מוצהר. פאשיסט היה

 אדולף של הגלויה בעזרתם השילטון
 את ששיגרו מוסוליני, ובניטו היטלר

 אדמת־ספ־ על להילחם כדי קלגסיהם
 בשעה הפאשיסטיים, המורדים לצד רד

 לבריגאדות ׳הצטרפו האנושות שטובי
 הממשלה לצד שלחמו הבינלאומיות,

 והשואה מילחמת״העולם בימי החוקית.
ה לצד שלחמה חטיבה פראנקו שיגר

 שלא נזהר כי הרוסית(אם בחזית נאצים
 המילחמה, תוך אל רישמית להיגרר

עורו.) את הציל וכך
 כי ידע אילו אומר בן־גוריון היה מה
 ישראל תומכת שנים, 37 כעבור כיום,

מד פאשיסטיים מישטרים בתריסר  ו
 הפא־ המישטר — עט־פאשיסטיים

 ה־ דרום־אפריקה, של הגלוי שיסטי
גואטמ של המגואלים־בדם מישטרים

 אל־סלוואדור, ושל לאחרונה) (עד לה
 מארקוס פרדיננד הפיליפיני הרודן

 ישראליים, שכירי־חרב בירי (הנעזר
ועוד? הממשלה), באישור
 שיש ברעתו טעה שבן־גוריון יתכן
דיפ יחסים של קיומם את להתנות
 בטיב מדינה עם רישמיים לומטיים
 לכונן היה מוטב בה. השולט המישטר

 היה שמוטב כשם ספרד, עם יחסים אז
 עם יחסים 50ה־ שנות בראשית לכונן

 ביקשה זו כאשר הקומוניסטית, סין
ממש על-ידי שנדחתה בקשה — זאת
לאמרי התחנפות תוך בן־גוריון לת

קאים.
 מותרת דיפלומטיים יחסים קשירת

 סיוע, שהענקת כשם — מדינה כל עם
 דיכוי למישטרי בפרט, צבאי וסיוע

שלא־יכופר. חטא היא ותועבה
 את שהינחה המוסרי העיקרון אולם
 מדינת־ של טיבה על העיד אז בן־גוריון

 שהמצב כשם — ראשיתה בימי ישראל
יורשיו. טיב על מעיד הנוכחי

אורחים
האסונות איש

 קיסינגד הגרי היה האס
 ההיסטוריה ישראל? ידיד

ההיפך את לקבוע עשויה
 בישראל, לבקר בא קיסינג׳ר הנרי

 וסימני־חיבה, תוארי־כבוד לקטוף כדי
 מולדתו חיק אל החוזר ותיק כידיד

השניה.
ערמו ופרטיות פומביות במסיבות

 מנכ״ל שהיה מי רפאל, גידעון *
 כי השבוע טען מישרדיהחוץ,

 מעולם לישראל הציע לא פראנקו
ם לכונן חסי  עם דיפלומטיים י

 יצחק השבוע שגילה כפי ישראל,
 כי אישר רפאל גם אולם שמיר.

 נגד בארם 1950בי הצביעה ישראל
 על לכן קודם שהוטל ,החרם ביטול
פראנקו. של ספרד

 וכתרו בשיבחו הפליגו מחמאות, עליו
כתרים. לו

 זו אהבה האם עיוורת. אהסה
 הצמרת בחוגי עתה הרווחת לקיסינג׳ר,
עובדות? על מבוססת הישראלית,

 לקבוע העת בבוא עשוי ההיסטוריון
ההיפך. את

 קיסינג׳ר, פעולות של המנחה הקו י
 הכל־יכול השליט היה שבהן בשנים
 בין כולל שלום למנוע היה 5במרח

 לחבל כדי הכל את עשה הוא הצדדים.
 מגע בכל חיבל במיוחד זו. באפשרות

וערבים. ישראלים בין ישיר
 המצרי־ המשא־והמתן בעת כך,

 סואץ שבין 101 בקילומטר ישראלי
 עבר־ ,המצרי הנציג הודיע לקאהיר,
 הישראלי, לנציג גמאסי, אל־ע׳אני

 מוכנד שמצריים טל, ישראל האלוף
יש עם ישיר הסכם על מייד לחתום

 מאיר לגולדה זאת הודיע טל ראל.
 זה ממאמץ מייד לחדול לו הורתה והיא

 לקיסינג׳ו הבטיחה גולדה הסיבה:
 תעבוו הסכמה, של שלב שבהתקרב
 7באמצ כאשר — לז׳נווה ההידברות

אמריקאי. נציג יושב
 קיסיג של היעד סגלגלים. יתד

 בשל ״הסדר אלא שלום, היה לא ג׳ר
 לחתון כלומר: צעד". אחרי ״צעד בים,״

 נקני? כמו לפרוסות, השלום את
 תחי שארצות־הברית קיווה כך סלאמי.

 במשן בידיה הצדדים שני את זיק
 אדי׳ כמויות להם תמכור רבות, שנים
 מת במצב אותם ותשאיר נשק של רות
באמריקה. ותלות מתיחות של מיד

 קי׳ של כהונתו תקופת בכל ואכן,
 במילימטו אף השלום זז לא סינג׳ר

 דרי׳ היו צעד" אחרי ״צעד קדימה. אחד
 המיג קיסינג׳ר מזה: גרוע במקום. כה

 ע! בהם התקועה יתד לגלגלי״השלום
 של> האמריקאית ההתחייבות — היום

 ימלז אשר עד אש״ף, עם ולתת לשאת
 — תמורה כל ובלי תנאי בלי אש״ף,
 לקב? מסוגל היה לא שהאירגון תנאים

כאלה. בנסיבות
 אנווו הסיק הנכונה המסקנה את

 הר כבר שקיסינג׳ר אחרי אל־סאדאת,
ה הנשיא התכונן כאשר מתפקידו. רח

 שלו ההיסטורית ליוזמת־השלום מצרי
האמרי מפני כמוס בסוד עליה שמר

לירוש נסיעתו על הודיע הוא קאים.
 רק נקאהיר האמריקאי לשגריר לים
 שהכל אחרי הנסיעה, לפני ימים כמה
 נקבעו כבר הסידורים וכל מוכן, היה

סופית.

 את איבד קיסינג׳ר אגו־טרים.
הבו סילק כאשר ,1976 בסוף מישרתו

ה מן הרפובליקאית המיפלגה את חר
 נשארו מעשיו תוצאות אולם הלבן. בית

 מילחמת־הלבנון וקיימים. שרירים
 הנוכחית המתיחות וכן מהן, אחת היתה

 הסופי בחשבון כי יתכן סוריה. עם
ישראל. על אסון המיט שהוא ייקבע

התורגמן) היטלר(באמצע: אדולך עם סראנקו(מימין) ריח
נגדו לחמו האנושות טובי
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