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מזל. אין שטרקס לשלום
בחטי מעורב שהיה היחיד היה לא הוא

שות מכל אולם שוחמאכר. יוסלה של פתו
 ולחיפוי השפל המעשה של לביצוע פיו

 בכל התוצאות את הסובל היחיד הוא עליו,
חומרתן.
 בהחלט מוכנים היו מפא״י ראשי מדוע?

 מחיר תמורת הפושעים, הענשת על לוותר
 לא הם אולם הקואליציוני. בשוק נאות
לדין. שטרקס של העמדתו על לוותר יכלו
 לדמות בינתיים, הפך, יוסלה של דודו כי

 התנהל ארוכים חודשים במשך בינלאומית.
 הסגרתו על מר משפטי מאבק בבריטניה
 רבתי לפרסומת זכה זה מאבק לישראל.

 ששטרקס אחרי בייחוד ובעולם, בבריטניה
 ישראל, ממדינת חלק אינה ירושלים כי טען
עליה. חלים אינם המדינה חוקי כן על וטי

 ההסגרה, את לבצע בריטניה סירבה אילו
הקו לשביעת־רצון נפתרת הבעייה היתד,

 החליטו חזקא האנגלים אולם אליציה.
 ממשלת יכלה לא מכן ולאחר — להסגירו

אח לדין. האיש העמדת על לוותר ישראל
 דמותה את יותר עוד מכתימה היתד, רת

 בפרשת קשה כה שנפגעה כממשלת־חוק,
סובלן.

 המחוזי, פסק־הדין נוקבת. שאלה
 שלום על מאסר שנות שלוש המטיל

בסי האזרחים רוב על־ידי נתקבל שטרקס,
 אולם בבית־המשפט. אמונם את חיזק פוק,

 הנוקבת: לשאלה תשובה שימש לא הדבר
 זה־ השותפים החוטפים, לשאר קרה מה

מחפים?

מנגח{
טר־ה באו״.ם מ׳

 בבניין ביקרנו כבר ימים שלושה ״מקץ
 אין עצום, בניין זהו לך, לומר סח וזאו״ם.

של הוועז־הפועל לעומת להתבייש מה לו
 רצו פנימה, זרמה שלנו המשלחת כאשר נו.
 והתיישבו לכסאותיהם הדלגאטים שאר כל

 הסדרנים מקומם. את נתפוס פן מהר, חיש
 וגם נוספים, כסאות כארבעים לנו הביאו

 עם כסא, אותו קצה על לשבת נאלצתי כך
למש צורף שהוא נסתבר אחד. יועץ עוד
 את שמצא לאחר פרס, בתור באו״ם לחת

הקל. בגל המטמון
שלו והתלוננתי הצמרת אל מייד הלכתי

 מומחה הוא אם לבדוק בלי אחד, כל קחים
 בלתי־מפלג־ סתם או בינלאומיים, ביחסים

 מה אתה? ,מי אותי: שאלו אז אחד. תי
פה?' עושה אתה

 יעצתי הבוקר יועץ. ׳אני בגאון: .״עניתי
 תתרטב לבל מיטריה, לקחת לשרת־החוץ

אותה׳.״ תשאלו בגשם.
 את הכהן דויד חבר־הכנסת קרא כאשר
 קישון אפריים שם אותם האלה, הפסוקים

 חבר בם־ שעבר בשבוע ספרים) מדור (ריאה
 גנך כי רתח. באו׳׳ם, הישראלית המשלחת

משלהת. באותה יועץ היה הכהן דויד
 לולא לשיא, מגיע היה לא שזעמו יתכן

 בן, פיליפ של אחרת, כתבה לכן קודם קרא
 הגדולה הישראלית המשלחת כי שהתלונן

 מורת־רוח ועוררה העולם עיני את ניקרה
 בה שראו הישראלית, השגרירות בחוגי

 הנזעם הכוהן חוסר־ענתה״. של ״מחווה
 את הצדיק בו חריף, מכתב וכתב ישב

המשלחת.
לעצ ישראל משלחת טובה. צחכרה

 זה האם חברים. 25 מנתה האחרונה רת
מוגזם?

 ול־ לצרפת ולראייה: הכהן. טוען ״לא!״
 לאנגליה אחד, כל נציגים 49 היו קנדה

 היו ולגאנה לאוסטריה ,32 לאיטליה ,45
 לצ׳כוסלו־ ,23 וליוגוסלביה לנורבגיה ,24

 על נוסף וזה — 28 לרומניה ,26 בקיר,
 על־ידי הנעזרים ברית־המועצות, נציגי 76
וביילורוסיה. אוקראינה נציגי 41

 קטנה שמדינתנו חילוקי־דעות כל ״אין
 שמשלחתה מבראזיל, ובאוכלוסיה בשטה
משל עם מהפיליפינים, או חבר, 31 מונה

 עם משבדיה, או חברים, 28 המונה חת
 שאני לאחר אך חברים. 27 המונה משלחת

 מפעם ומשתתף עולם מאורעות אחר עוקב
 הבחנתי לא עדיין או׳׳ם, בעצרות לפעם

 הנוגעות באו״ם המיוחדות הבעיות מהן
 לדוגמה, לשבדיה, או לפיליפינים לברזיל,

 כבדות. כה במשלחות אותן והמחייבות
 מול לעמוד חייבת ישראל משלחת ואילו

 והמוסלמיות הערביות המדינות נציגי 235
הערביים.״ הפליטים ושליחי

מחוברת הכהן לקט אותם אלה, מספרים

מוכי האו״ם, משלחות את המפרטת רשמית
 יוצאת אינה שישראל אחד: דבר רק חים

 את מנפחות האו״ם חברות כל כמעט דופן.
 לבני־ טיולי־חינם להעניק כדי משלחותיהן,

ה לניו־יורק נסיעה השליטים. של החסות
 משלם־ חשבון על נעים בילוי תוך שוקקת,
 למשרתי־השל־ מקובל פרס הוא המיסים,

בארה״ב. ואפילו — רבות בארצות טון
אי האמיתי הוויכוח רפאים. רוחות

 ניפוח על אלא עצמה, המשלחת גודל על נו
 שולח שמשרד־החוץ חברי־הכנסת, מספר
כ״יועצים״. אותם
 היועצים רוב כי יודע באו״ם עתונאי כל
רפ ברוחות במסדרונות מסתובבים האלה
 מתייעץ אינו איש כלשהו. תפקיד ללא אים,
 לקיים מוכשרים אינם גם ורובם עמם,

 המשלחות חברי עם תקינים יחסי־חברה
 להתנהג להתלבש, יכולת מחוסר האחרות,
 החברתית העילית בחוגי כנהוג ולשוחח

הבינלאומית.
 ששה משרד־החוץ שלח האחרונה לעצרת

 מחרות מפלגה, מכל אחד — חברי־כנסת
 8 שלחה קנדה הכהן: טוען מפ״ם. עד

 ,5 שלחו וצרפת הולנד פרלמנט, חברי
 מדינות וחצי־תריסי ,8 נורבגיה ,7 שבדיה
כל־אחת. 4 אחרות

 לא :אחד דבר רק מוכיח זה פירוט
 המחוכמת, השיטה את המציאה מאיר גולדה

 כל מראש ולחסל פיות לסתום שמטרתה
 אדם כי באו״ם. למעשיה יעילה אופוזיציה

אח משרד־החוץ, על־חשבון לאו״ם שנסע
 (ולא שרת־החוץ על־ידי לכך שנתמנה רי

 ביקורת למתוח יכול אינו הכנסת), על־ידי
 יכול הוא היותר לכל מעשיה. על עקרונית

 זה קטן פרט על קלושה ביקורת למתוח
הטוב. הרושם למען אחר, או

כשרו בשל הח״כים מתמנים להלכה רק
המפלג המפתח שולט למעשה המדיני. נם

המקו מפלגה בכל כי להניח קשה כי תי.
מוכ אדם בדיוק יש שרת־החוץ על בלת
אחד. שר

לתוצאו הוכחות חסרו אם אחד. פה
 ניתנו הרי זו, שיטה של השליליות תיה

האחרונים. בימים בשפע
הישראלי־הע־ השלום לבעיית בסימפוזיון

 מחברי שניים דיברו להלן) (ראה רבי
 מפ״ם ח״ב — האחרונה לעצרת המשלחת

 קול. משה הליברלים וח״ב ברזלי ישראל
 בסיגנון באו״ם חוויותיהם את תיארו הם

 עצמה, שרת־החוץ לדברי נאמן הד ששימש
ההס הרישמי. הקו על במאמר, חלקו לא

הי שגולדה סבר ברזילי :היחידה תייגות
יש כי הודיעה אילו לעשות מיטיבה תד,

פלי של מוסכם״ ״מספר לקבל מוכנה ראל
שזו מובן חוזה־שלום. חתימת אחרי טים,

משמ כל ללא גרידא, טכסיסית הצעה הי
 מתונים ערבים שגם מאחר ממשית, עות

לש כבסיס הפליטים בעיית פתרון תובעים
לום.

 של ועדת־החוץ־והבטחון השניה: ההוכחה
לפעו הערכתה את פר,־אחד הביעה הכנסת

 הישראלית והמשלחת גולדה של לתה
הסתיי או ביקורת של שמץ ללא באו״ם,

 יודעים והם ג׳נטלמנים, הם הח״כים כי גות.
תודתם. את להביע איך

מרחביים יחסי□
ה ז ח ל מ ר מ ו א

 מפיץ הייתי בן־גוריון, דויד הייתי ״אילו
 העולם, רחבי בכל אוטלוק ניו הירחון את

 אמר הישראלית,״ מדיניות־החוץ כמכשיר
 בן, וזדמזד אנתוני הצעיר, הבריטי הלורד

 שנערך הסימפוזיון, בסיום עדינה. בעקיצה
 היה יכול ירחון, אותו ידי על השבוע
 הייתי פרס, שמעון הייתי ״אילו לומר:
 בתי־ בכל אותו ומקרין זה כינוס מסריט

בארץ.״ הקולנוע
 חרוץ. כשלון רק היה לא הסימפוזיון כי
המרבי. השלום רעיון על מכה הנחית הוא

 - הרישמי הנושא רשמי. כיוליטין
 — ישראל־ערב״ לשלום חדשות ״דרכים

 ימים ארבעה במשך סוקולוב, לבית משך
 אלה היו ביותר. מובחר קהל רצופים,
 ברובם שלום, של אקטיביסטים כמאתיים

 דרכים שנים במשך שפילסו החוגים חניכי
 הם המרחב. בעיות לגבי חדשות מחשבתיות

 של עניינית לבדיקה נועז, לבירור ציפו
 שהתגבשו המהפכניות, וההצעות המחשבות

מחנות. בכמה האחרונות בשנים
אומ מחזה זה קהל בפני הוצג זאת תחת

 וחוסר־אחר־ פחדנות חוסר־רצינות, של לל
 פיתפותי־ביצים דברי־הבל, של בדייסה יות.

המע הגרעינים גם טבעו נבובות ומליצות
 בעיקר שבאו רצינית, מחשבה של טים
 תוכנית השמעת מחוץ־לארץ. אורחים מפי

)8 בעמוד (המשך

 מאבדת שמפא״י השניה הפעם והי *
 שינאתו בגלל — בבאר־שבע השלטון את (

 באלה שלו הזילזול ובגלל אלי, טוביהו של
 לבין ביני הסיכסוכים מייצג. אני שאותם
 שנתיים שלפני כזאת, לדרגה הגיעו טוביהו

 בבאר־ המפלגה ושסניף להתפטר, נאלץ
במ העיר לראשות כמועמד בי בחר שבע

קומו.
 צורה לבש טוביהו לבין ביני הסיכסוך

ש כך כדי עד חריף אישי סיכסוך של
ומוסדות. אנשים בפני אותי השמיץ
 זה היה לא דבר, של לאמיתו אבל,
 טוביהו, דויד לבין חכם דויד בין סיכסוו

 — החדשה העליה של מנהיג בין אם כי
ה של בוס לבין — המזרח עדות ובפרט
הוותיק. ישוב

 ציבורי עסקן הייתי מולדתי בעירק עוד
 קטן לכפר הוגליתי ואף הציונית, בתנועה

 טבעי היה ארצה, עליתי כאשר כך. בשל
 בבאר־ עיראק עולי ועד בראש שאעמוד

 בעבודה אותם לארגן שאנסה כלומר: שבע.
ה כל נתונים היו שבידו האיש ובקליטה.

העיר. כראש טוביהו, היה האלה דברים
ביני התפתחו תביעותי רקע שעל כמובן,

 גם נעלמו לא אלה ומריבות. סיכסוכים נו
 להי־ מפא״י. מטעם סגנו, שנבחרתי אחרי
הת שלבסוף עד החמירו, עוד הם פף:
מאחורי. התייצב המקומי והסניף — פטר

והח התכנסו טוביהו של החברים אבל
 התנגדו הם ילך. שהוא רוצים שאינם ליטו

אפי — לבנטיניות״ ״לידיים תעבור שהעיר
 טוב־ של חבריו מפא״י. איש ידי הן אם לו

ומועמדותי בהם, תמכו המפלגה במרכז יהו

ת א מ

אני? מי?
 במפלגתו. בגד כאילו

להפקיר שרצתה היא

כ חכם, דויד שואל
 בפניו מטיחים אשר

 המפלגה ״להיפן,
הוא. אומר אותי!׳-


