
ואדיבות מקצועיות
טו מצטיין בהן התכונות הן פו  ״

 מיזוג גם נוסף עתה בר!׳ר״.
למעלותיו. אויר

 אדיב ושרות מקצועית הדרכה
 בעלת הראשונה הצילום בחנות

בחיפה. האויר מיזוג
 פיתוח, קניה, מכירה,
מסמכים והעתקי הגדלת

ו־בדנד 1113
ק ב1,דח7חיפו 31 החלו

הנידון
 הסוכנים כידי זה כשטח הטיפול
 שהיה מפני הש״י, של הקטנים

 לנקוט שלא מראש עמו וגמור מנוי
 מדינית יוזמה כשום זה כשטח

עצמאית?
העיקר. אל מגיעים אנו וכך

★ ★ ★
- הקטנות התקלות לכל **עכר
הע מוחם שילוח, של האישי רוגזו

 השחור מצפונם הש״י, וותיקי של קום
 של הטבעית ועצלנותו שודדי־קרקעות של

מס — וחסר־מעוף בלתי־מוכשר מנגנון
 היתר, לא היא העיקרית. התקלה תמנת

 כרוכה היתר, היא כיתתית. או אישית
היסטוריים. ממדים בעלת יסודית, בהכרעה

 העמידו העיראקיים הלאומנים
 כרירה כפני ישראל ממשלת את

 הלאומית כתנועה לתמיד :פשוטה
 כאנגלים או האנגלים, נגד הערכית

הערכית. הלאומית התנועה נגד
 הראשון הרגע מן ברור היה זה דבר
למ — שילוח ולראובן בן־גוריון לדויד

 וה־ טכסיסי־הסחבת דברי־הנועם, כל רות
האידיאולוגית. אקרובטיקה
 ישראל בפני פתחה העיראקית המחתרת

 זירת־ ?תוך ישר להיכנס היסטורי: פתח
 הכוחות עם להתקשר המרחב, של ההכרעות

המז הסיכויים ובעלי ביותר. הדינאמיים
 את לפרוץ הערביות, באומות ביותר הירים
 לעצמה ולהבטיח המדינה את החונק המצור

כל־מרחבית• עמדת־מפתח
 תמורת דרשה המחתרת אולם

מוח ניתוק יקר: מחיר אלה כל
האימפרי ממחנה ישראל של לט

 עם התנגשות הכריטי, אליזם
 וממילא האמריקאיים, האינטרסים

קפדני. נייטראליסטי קו
 הובאה לא היא הברירה. עמדה כך

 שמעו שחבריה — הממשלה בפני מעולם
 מעל כולד, הפרשה קיום על לראשונה

 למעשה נקבעה ההחלטה הזה. העולם דפי
 בדרג שילוח ראובן — אנשים שני על-ידי
גבוה. בדרג בן־גוריון ודויד נמוך׳

 מנגנון־החושך, איש השניים, מן אחד
 האנגלים, עם פעולה חייו שנות במיטב שיתף

 תקופת של האפלים בזכרונות עמם וקשור
תו עד עדיין נתגלו לא שמעולם הסיזון,

 היתד, בה שהאמין היחידה ההתקשרות מם.
 אל־ עבד והאמיר עבדאללה המלך עם זו

 אולם במרחב. הבריטים משרתי איל,ה,
 הסיכסוך המשך כי סברו ושותפיהם האנגלים

במרחב. שלטונם יבטיח העברי־הערבי
 משטרו כל את השתית המדינאי, השני,

אמריקאי. הון של הבלתי־פוסק הזרם על
 בעזרת העיראקית המהפכה ניצחה אילו
 למחרת המהפכנים החרימו ואילו ישראל,

 וקירקוק, מוסול של שדות־הנפט את היום
 ישראל. נגד מתקומם האמריקאי ההון היה
 — חיפה למפרץ מארינס שולח היה לא הוא
המענקים. את מפסיק והיה יתכן אך

 ביג׳י עיני לנגד עמד זה שיקול
 זרם חידוש של הסיכוי מן יותר

לחיפה. ממוסול הנפט
★ ★ ★

 של שליחותו בין טראגי דמיון שנו ן•
 ההיסטורית השליחות לבין בן־אפרים

 שליחותו האחרונות: בשנים שנודעה השניה
הגדולה. השואה בימי בראנד יואל של

 מלב הגיעו בן־אפרים וגם בראנד גם
 קבוצה באותה נתקלו שניהם אוייבת. ארץ
 אהוד שילוח, ראובן — הש״י וותיקי של

 שכולם — וחבריהם קולק טדי אבריאל,
הסוכנות. בשם הבריטים עם פעולה שיתפו

 הוכשלה שניהם של השליחות
 שהיתה הציונית הצמרת על-ידי

לאינטר וכרוחה כגופה משועכדת
 שניהם של וכשלונם כריטיים. סים
כדם. עלה
 יואל של שליחותו הדמיון. נגמר כאן

 על־ הבריטים לידי שהוסגר האיש בראנה
 משה בעזרת היהודית, הסוכנות אנשי ידי

 היא לעבר. שייכת אבריאל, ואהוד שרת
 בתאי־ האחרון היהודי נחנק כאשר נגמרה

 של שליחותו ואילו אושוזיץ. של הגאזים
ולעתיד. — להווה שייכת בן־אפרים
 בלתי־ ממצב נבעה זו שליחות גם אמנם,

 ערב מדינות כשכל בימים נוצרה היא חוזר.
כא המערבי, לאמפריאליזם משועבדות היו
 להיעזר הערביים המהפכנים יכלו לא שר

נר ישראל כאשר מרחבית, ממשלה בשום
 כאי הנאיבי) הערבי למסתכל (לפחות אתה

 לשלטון שעלה ברגע השיעבוד. בים עצמאי
 דגל את שהניף ברבע אל־נאצר, עבד גמאל

 אחר טבעי בסים נוצר הלאומית, המהפכד,
 הערביות. הארצות בשאר המהפכנים לכל

ישראל לומר: היה אפשר רגע באותו

 תשוב שלא היסטורית הזדמנות החמיצה
 המהפכה סוף־סוף ניצחה כאשר לעולם.

ישראל. עזרת בלי זה היה בעיראק׳
 בנד זה גדול שינוי למרות אולם

 היסודי הסיכוי השתנה לא צכ,
העירא המחתרת כפרשת הטמון
 1 יש- היקשרות של הסיכוי קית:
 הערכית, תנועת-השיחרור עם ראל

 ממנה. אחד פלג עם לפחות או
★ ★ ★

 המבצבצת העיקרית הכשורה זוהי י *י*
בן־אפרים. ציון של השורות מבין ^

 משוכנעים ישראל אזרחי של רובם רוב
 הושיטה ומעולם מאז כי אחד: בדבר

 אלא הערבי, לעולם ידה את ישראל
 אחד ערבי מנהיג לא אף נמצא לא שמעולם

המושטת. היד את ללחוץ מוכן שהיה
 אמונה שזוהי מוכיחה בן־אפרים פרשת

 _ היא לישראל ערבית פניה כל כוזבת•
 לפר־ ניתנת ואינה ביותר, סודית מטבעה

 נודעה בן־אפרים פרשת ברמז. אף מום
 אזרחים של קטנה לקבוצה במקרה רק

 אליה. להשתייך הכבוד לי שהיה ישראליים,
 ניתנה מיוחדות־במינן נסיבות בגלל ורק

ארוכות. שנים אחרי גם לפירסום,
 כמינה. יחידה פרשה זו אין אולם
 משיחד כאחת הודה עצמו שילוח

 -י שהיו המחתרת שליח עם תיו
, - אחרות רכות ערכיות פניות
 אל־נאצר עכד הזמנת על נוסח

 להניח יש גולדמן. של ושיחותיו
הסיכות. מאותן נדחו שכולן

 אינו ערבי ששום איפוא, אינה, השאלה
 ההתקשרות כי היא השאלה להתקשר. מוכן

במדי ביותר יסודי בשינוי־ערכים קשורה
 הכרעות תובעת שהיא הישראלית, ניות

יקרים. וקרבנות מכאיבות
★ ★ ★

 אין בן־אפרים: פרשת של הלקח הו י•
 הערבים, עם שלום על לדבר טעם כל |

הל התנועה את לחייב הנכונות אין אם
 האימפריאליזם נגד להתיצב הערבית, אומית

 האפרו־ העמים במחנה ולהשתלב המערבי
הניטראליסטיים. אסיאתיים

 מחייב הזאת, היסודית לנכונות כפוף
 שינוי כזאת התקשרות של רציני גסיון כל

ה פרטי הישראלי. המנגנון במבנה יסודי
הבאות: המסקנות על מצביעים פרשה
 מידי הערביים הענינים כל הוצאת <•

מא בחלקם המתחבאים אנשי־הש״י, קבוצת
 על שגדלו משרד־החוץ, של השלט חורי
והאמ הבריטים עם שיתוף־ר,פעולה ברכי

ריקאים.
 משרד־ מידי גם אלה ענינים הוצאת •
 בזירה מרוכז מרצו שכל עצמו, החוץ
 בבירות ידידים רכישת — לגמרי אחרת

במערב. ובעיקר העולם,
 - מיוחד מיניסטריון הקמת •

 מיוחד, שר כעל - משרד־המרחכ
מנ מיוחד. ותקציכ מיוחד מנגנון

 וב• כחשיכותו שיגיע כזה, גנון
 למשרד־הכטחון, אמצעיו ממדי
 מאנשים כולו מורככ להיות חייכ

 כרעיון נפשם נימי ככל המאמינים
 ישראל השתרשות של היסודי

כמרחכ.
★ ★ ★

 שינוי כי להאמין יכול נאיכי אדם ק ץ■
 במבנה יסודי שינוי ללא יתכן זה 1

 יבוצע לא כן על הישראלית. הצמרת
בהקדם.
 פרשת של יותר קרוב לקח ישנו אולם

 לא העיראקית המחתרת מנהיגי בן־אפרים.
 עם במגע לפתוח כדי בן־אפרים את שלחו

 במגע לבוא עליו הטילו הם ישראל. ממשלת
 לפתח מנת על בישראל, פרטיים חוגים עם

 לתנועתם. המקבילה ציבורית תנועה כאן
 להיח־צר צריך היה ממשלתי בדרג הקשר
מאוחר. יותר הרבה בשלב

 לא לארץ, בן־אפרים בא כאשר אולם
 שום מפלגה, שום כזה. חוג שום קיים היה

 בכנות דגלה לא קבוצת־אנשים י שום תנועה,
 חוגים עם זה מסוג בהתקשרות שלם ובלב

לפ בן־אפרים נאלץ לכן ערביים. לאומניים
 השליחות ישראל. ממשלת אל במישרין נות

שהחלה. לפני למעשר״ נכשלה,
 אחרת, קורה היה שהכל יתכן

 יכלה כן־אפרים ששליחות יתכן
 אילו היסטוריים, פירות להניב
 תנועה כישראל אז קיימת היתה
 דומה רעיונית מסגרת כעלת גדולה

 ש- העיראקית, המחתרת של לזו
 ציכד לחץ להפעיל מסוגלת היתה

סודי. או גלוי רי
למחשבה. המעורר לקח זהו

ז0?8 חזה חעולם


