במדינה
)המשך מעמוד (4
למדד .ממשלת ישראל לשתוק .אבל מיד עם
הודעת האפיפיור החל מטר הפיטפוטים ,ש
שמו את הדגש על הפגישה בירושלים ,וזה
לפני שהושגה לכך הסכמתו הסופית של
הוזאתיקאן .רק בגלל פטפטת זו נראית קבלת
הפנים במגידו כנסיגה ישראלית.
כמו לעיתים רבות אחרות ,הצליחה ממ
שלת ישראל להנחיל מפלה פסיכולוגית ל
עצמה .ספק רב הוא אם האפיפיור עצמו
בכלל ,שמע על כל העניין.
אפילוג היתולי* כל הפרשה לא היתד,
שלמה ללא אפילוג קומי ,שבמרכזו עמד,
כרגיל ,דויד בן־גוריון.
כרגיל היה בן־גוריון מוכרח להוסיף
טיפה משלו לים הכללי .הודלף בשמו כי
הוא מתנגד לפגישה במגידו.
וכרגיל ,רדפה ההכחשה אחרי ההדלפה.
חבר־הכנסת בן־גוריון׳ היושב עתה דרך־קבע
בתל־אביב ,ביקש להודיע כי לא ד,במי כל
דיעד ,בעניין זה ,וזה בהתאם לקו שקבע
לעצמו ״שלא להביע דיער ,בשאלות הנוג
עות לממשלת ישראל״.
במקביל ,הסתבך הרב הראשי ,יצחק נסים,
בקומדיה משלו .הוא הודיע על נכונותו
לפגוש את האפיפיור — אם יתבקש לעשות
רשמית ,ואם בדיקה יסודית של ההלכה
תשכנעו שאמנם מותרת פגישה כזו .אך
ועדת השרים ,שלא שבחד ,את סירובו של
נסים להספיד את נשמת הנשיא קנדי ,מכי
וון שלגוי אין נשמה ,העדיפה לוזתר על
השתתפותו .החלטה שדחפה את מקורבי
נסים לדרוש בתוקף את שיתופו.
כך נסתיימה הפרשה ,לפי שעה ,בבדיחה.
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להשכיר בשבר חודשי

עורת החוץ היתה בחוץ
בבת אחת ,כמעט ,התפנו שלושה מקומות
בוועדת־החוץ־וד,בטחון של הכנסת :זלמן ארן
התמנה כשר־ד,חינוך :היו״ר מאיר ארגוב,
נפטר :גם עמי אסף נפטר .השבוע ניגשה
מפא״י למנות שלושה ח״כים במקומם.
לגולדה מאיר היתד ,תביעה אחת :שחברי
הועדה החדשים יתמצאו בבעיות החוץ של
המדינה .לצמרת המפלגה היתד ,דרישה
אחרת :שמינוי שלושת הנציגים החדשים ל
ועדה החשובה ביותר של הכנסת יפתור
בעיות של גושים וסיעות בתוך המפלגה.
הבחירות אמנם נערכו בקלפי החשאית.
אבל כאשר נימנו הקולות הסתבר ,כי נבחרו
המועמדים שלישכת הצמרת חפצה בהם:
• ישראל ישעיהו ,סגן יו״ר הכנסת,
יודע עברית על בוריה ,ושפתו הנמלצת עו
שה את נאומיו בכנסת לפרקי ספרות .אולם
אין לו נסיון כלשהו במדיניות־חוץ ,וגם
ידיעותיו בשפות זרות אינן מאפשרות לו
מעילות אישית בשטח זה.
• יצחק קורן היה במשך שנים מזכיר
תנועת המושבים׳ וכשלוי אשכול חשב שהוא
צריך שומר נאמן בלישכת שר־האוצר ,מינהו
כסגן ,והוכרז על קורן כמומחה לכלכלה.
מאז ירש לוי אשבול את ראשות הממשלה
ופינחס ספיר סירב להשאיר את קורן ,חיפ
שה צמרת המפלגה פיצוי לסגן השר.
• כ רו ך א לגי ה הוא איש משכיל
ומומחה לענייני חינוך .אולם את מקומו
בועדת החוץ והבטחון קיבל בדי ליישר את
החשבון עם איחוד הקיבוצים והקבוצות,
שטען כי מאז פטירת גיורא יוספטל —
לא נתמנה איש משורותיו לתפקיד מרכזי.
שלושתם עסקנים מנוסים ,שלושתם בעלי
כשרונות בשטחים שונים ושלושתם אנשים
שלגולדה אין נגדם דבר אישי — אם כי
לא יסייעו לה בענייני החוץ .על כן היתה
צפויה התנגדותה של שרת החוץ למינויים.
הצמרת מצאה פתרון :הבחירות נערכו
יומיים לאחר צאתה של גולדה לחגיגות
העצמאות של קניה ,והמינויים פורסמו לפני
שובה מן היבשת השחורה.
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הכלב ה 1ד ד □
״כלב שנרדם — אל תפריע לו בריבצו!״
אומר פתגם אנגלי .אחד שאינו דוגל ב
פתגם זה׳ אולי מפני שהתחנך באוסטריה,
הוא הח״ב הליברלי ד״ר האנס קלינגהוסר.
״כלב רדום הוא כלב מסוכן,״ סבור
קלינגהופר ,ועל כן קיבל על עצמו ג׳וב
מיוחד :לצוד כלבים שוטים ישנים ,להרגם
בטרם יספיקו להתעורר ולנשוך.
כלבים אלד״ בצורת חוקים נשכחים ששר
דו מימי הדיקטטורה של הנציב העליון
בארץ ,מפוזרים לעשרותיהם בשדה החוק
הישראלי .בעבודה סבלנית משתדל קלינג־
העזלם הזט 1372

