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 ניר־ אמריקאי סיוע וקיבל מברית־המועצות
 את גם למחנם למשוך משתדלים הם חב.

 מכסיקו כמו הלאטינית, אמריקה מדינות
 ומוצהרת גלויה אהדה גילו שלא ובראזיל,

כ קבעו הם האחרונה: והמכה לקומוניזם.
 בלגראד את דווקא הקרובה ועידתם מקום

לברית־המועצות. סטירת־לחי שהיווה דבר —
 הדאגה שגברה ככל ונייטראליזם. נפט

 בירושלים. שבעתיים גברה כן במוסקבה,
 עצמם את ישראל מנהיגי מצאו כורחם, בעל
ברית־המועצות. עם אחד בקו

והפי אל־נאצר עבד של התעצמותו עצם
 גדול, בינלאומי מחנה של לעמוד־תווך כתו
 המדיניות מעצבי את להדאיג כדי בו יש

 החצי צרה. חצי רק זו גם אולם הישראלית.
 אל־נאצר לעבד להתקרב אי־אפשר השני:

לישראל. ידיד ולהישאר
 את בעבר ישראל הפסידה זה רקע על

 בגאנה. עמדותיה את איבדה הודו, ידידות
 השואה לעומת וכאפס כאין אלה כל אך

אמ של אובדנה ישראל: על עתה המאיימת
 היבשת מדינות של עזרתן הלאטינית. ריקה
 למנוע לישראל בעבר שאיפשרה היא הזאת

 לטובת רוב־של־שני־שלישים של גיבושו את
 אל־נאצר עבד של חדירתו באו״ם. הערבים

 בפעם לערבית, מקנה הלאטינית לאמריקה
 כזה, רוב להשיג האפשרות את הראשונה,

ממאירות. מכות ישראל על להנחית
 מדינת־נפט בוונצואלה, החלה זו חדירה

 מדינות־ עם מאוחדת חזית ל־צור המעוניינת
 היא הגדולות. החברות נגד הערביות, הנפט

 מצריים־ ברית מעין נוצרה כאשר התחזקה
 לחזית ובראזיל מכסיקו יצטרפו אם קובה.

ל צפוייה ונאצר, מיטו עם נייטראליסטית
 כללית. התמוטטות סכנת הישראלית חזית

לא כל כאילו בקפריסין. ־"'מכה ' ה  ז
 נשיא יותר. עוד קרובה מכה באה הספיק,

 ב־ ביקר מאקאריוס, הארכי־בישוף קפריסין,
 כלוחם־ אל־נאצר עבד את שיבח קאהיר,

 הקוראת הצהרה על וחתם אמיץ, חופש
בפלסטין״. הערבים זכויות ל״החזרת

 קפריסין כי ישראל קיוותה עוד שנה לפני
 לבין ישראל בין ניטראלית לפחות תהיה

בברי תמכה שישראל למרות ארצות־ערב,
 עתה קפריסין. חרות נגד במאבק טניה

 מינה לא מאקאריוס זו. תקווה מתערערת
 בקאהיר שגרירים מינה אך בישראל, שגריר

לתע ישראל הוזמנה לא השנה ובביירות.
 ביתנה זכה בה בניקוסיה, הגדולה רוכה

שעברה. בשנה רבים לשבחים
 קרובה, למלחמה קורא דיין שמשה בעוד
נמ צרפת, ידידות את משבח פרס ושמעון

כל בנסיגה הישראלית מדיניות־החוץ צאת
 שינוי יחול לא אם העולם. ברחבי לית

להתמוטטות. זו נסיגה תהפוך מפתיע,

מרחביים יחסים
ר חי ת מ י ד ג ה
 בעת בפאריס, בן־גוריון דויד של ביקורו

 זמני, למשבר הגיע באוויאן שהמשא־והמתן
 היה צרפת, של למאבקה ישיר סיוע היתד,

 לצרפת יש עוד לערבים: לרמוז כדי בו
 הערבים את להתקיף היכולות בנות־ברית,

בחזית. צרפת עם עסוקים בעודם בעורף,
 של החמות המילים משמעות היתד, זאת

ובת־ כ״ידידה ישראל את שהגדיר דד,־גול,

 ברית חתימת לה להציע מבלי — ברית״
בת־קיימא. רשמית

 אלג׳ירי דובר לבוא. איחרה לא התגובה
 כי הזכיר הישראלית, המדיניות את גינה

 חרות נגד דרך־קבע באו״ם הצביעה ישראל
 לא החופשית אלג׳יריה המסקנה: אלג׳יריה.

בישראל. רשמית תכיר
 היה לא אך להבחין...״ יודע ״העם

ה הארץ מן החודש שבא היחיד הקול זה
 הוועידה בישראל נפתחה כאשר דם. שותתת

 שולחנה על מונחים היו מק״י, של 14ה־
 בברית- המפלגות של מיברקי־הברכה רק לא

 מיברק גם אלא העממית*, ובסין המועצות
 שהיא האלג׳ירית, הקומוניסטית המפלגה של

ת חברה 4(פל״ן הלאומי השיחרור בחזי
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 העם כל וכן האלג׳ירית, הקומוניסטית גה
 להבחין תמיד ידעו אלג׳יריה, של העובד
.ישראל עמלי בין היטב .  המנהיגים לבין .

האימפריא של משרתיו שהם הציוניים,
הערביים.״ העמים לזכויות והמתנכרים ליזם,

אייכם! משפט
ת ר ק ש ת שו

 מעולם שרת משה את האשים לא איש
בתכו דווקא מצטיין שרת שתקן. שהוא בכך

 דברו, את לשאת אוהב הוא ההפוכה: נה
ומאובנת. דייקנית נימלצת, בעברית

 התעטף ששרת מוזר תמיד זה היה לכן
ה הפרקים לאחד ביחס עמוקה בשתיקה
 הצלת למען פעולתו :בחייו ביותר גורליים

ב בראנד. בפרשת בייחוד אירופה, יהודי
 בסלע, מילה הכלל: לפי נהג זה עניין

בתרי. שתיקה
ו חייו על קאסטנר ישראל לחם כאשר

 של אחת ומילה בית־המשפט, בפני כבודו
 מלהופיע שרת נמנע — להצילו יכלה שרת

ב הואשם ששרת אחרי רק בבית־המשפט.
 סוף־סוף החליט לבריטים, בראנד הסגרת
 עצמו את להציב התנדב לא אז גם להגיב.

 קבע הוא בבית־המשפט. שתי־וערב לחקירת
 שיכול לפני אך מעגן. בקיבוץ מעמד־זיכרון

 של מטוסו נפל פיו, את שם לפתוח היה
חסום. נשאר פיו ההמון. לתוך גלין אורי

הח שבועיים, לפני גמורה״. ״שטות
 ליועץ הורה הוא טפח. לגלות שרת ליט

 לבית־ה־ להגיש האוזנר, גדעון המשפטי,
לפעי ביחס מיסמכים של קטן קומץ משפט
 שהעלימו מובחרים, מיסמכים אלה היו לותו.
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השא בית־המשפט באולם התעוררה מיד
 ה־ אם עצמו? שרת הופיע לא מדוע לה:

ב ועומד התלוי לעניין נוגעים מיסמכים
 על לו נוגעת שרת של עדותו הרי משפט,

וכמה. כמה אחת
 להעיד, מוכן שהוא לי הודיע שרת ״מר

 לא האוזנר אולם האוזנר. הכריז ייקרא!״ אם
ל מהאומר ביקש לא גם שרת לשרת. קרא

 את התביעה סיימה כאשר השבוע, הזמינו.
 כי נתברר שלה, והעדויות המיסמבים הגשת
להתחמק. שוב הצליח שרת

 בפראבדוק שפורסם הוועידה, של הדו״ח י
חד מזכיר מו את במיו או  משה הד״ר של נ

שרות יש כי שהבטיח סנה,  סיוע של אפ
חוגי נייטראליסנוית. לישראל סובייטי  מק״י ב

שבוע טענו  רמז מהווה זה פירסום כי ה
זו. הבטחה ןזמאשד סובייטי

כחיפה גלבוע״ ״הר סיפון על אנגולה פליטי
לבאר נזרקה הגופה

12*0 הזה לנו הגו6


