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 הועמדה האחרון החמישי יום *י

 על אבן אבא שר־החוץ של לישכתו
 לצלצל מיהרו הלישכה פקידי הרגליים.
הכ לפרסם בבקשה העיתונים. למערכות

אח שורות הכילה ההכחשה דחופה. חשה
 כי: בה נאמר בלבד. דות

הבו נמסר שר־החוץ ״מדישבת
 העניק לא אכן אכא מר כי קר,

 השכר לכתב ראיון שום כאחרונה
 מר ״שטרן״. המערכ-גדמני עון

 עם כדתי-רשמי, כאורח שוחח, אכן
 השניים נפגשו עת חשכועון, כתם

 חכרתית.״ כמסיבה
 שכן ביותר, בהולה הכחשה זו היתד.

 אותו רק שהופיעה לידיעה התייחסה היא
 למשל, בצהרונים, בעיתונים. בוקר

שגרמה הידיעה עם יחד ההכחשה פורסמה

המגוחכת. להכחשה שגרמו הן
עצ אבן לאבא המיוחסת אחת, בפיסקה

באומרו: הפלסטינים גורל על דיבר מו,
 ישראל על שכה העת ״הגיעה

 להם ולהציע הפלסטינים אל לפנות
 להציע די אין שוב חדש. פתרון

 המע• כגדה מדינה לפלסטינים
 עמם בני על־ידי יירצחו הם רכית.

 הדין מן חוסיין. של הבדואים —
 כתוך אחר, פתרון עכורם לחפש

 אם יודע איני אך דעתי, זו ישראל.
שו ישראל כממשלת השרים כל

זו.״ לדיעה תפים
 כל את שסיפקה היא דווקא, זו פיסקה
 אבן. עם הראיון את שציטטו הכותרות

 שרי לרוב בניגוד שאבן, המחישה היא
בפלסטי־ מכיר בראשם, וגולדה הממשלה
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 אבא שר־החוץ של דבריו ציטוט אותה.
 שעבר השבוע בגליון שהופיעו כפי אבן,
שטרן. רב־התפוצה הגרמני, השבועון של

לפר כמובן, היססו, לא ישראל עתונאי
 לא הם שר־החוץ. לישכת הכחשת את סם

 יכולה זו הכחשה כי הדעת על העלו
 ב־ גם סופה. ועד מתחילתה שקר להיות

קיי כי כנראה, שכחו, שר־החוץ לישכת
 את להפריך היכולה מצולמת, הוכחה מת

למע (המסתמכת שר־החוץ לישכת טענת
 העניק לא כי שר־החוץ), דברי על שה
 עמו שוחח וכי השטרן, לכתב ראיון כל
חברתית. מסיבה במסגרת רק

 לעיל. המתפרסם הצילום היא זו הוכתה
 בישראל, השטרן צלם בידי צולם הוא

 באוגוסט, 13ה־ השישי ביום טל, שבתאי
 של בחדריו הצהריים, אחר ארבע בשעה

 בתמונה בתל־אביב. דן במלון שר־החוץ
 ואצ׳ק, אגון גם אבן, מר מלבד נראים,

 כתב דן, ואורי השטרן, של עורך־החוץ
בישראל. השטון ככתב גם המשמש מעריב,

הע שאכן כעת נעשה הצילום
ה־ נציגי לשני הראיון את ניק

 שהתפרסם ראיון אותו ״שטרן״,
 אכן ושאכא שבוע, לפני כגרמניה

 ניתן לא כאילו להכחישו טרה
מעולם.

 אבן אבא משיב בה כזו, פגישה אם
 הרושמים עתונאים שני של לשאלותיהם

 על-ידי מוגדרת פירסום, לצורך דבריו את
 להתחיל צריך חברתית״, כ״מסיבה לישכתו
 המתפרסמות ההגדרות את מחדש להעריך

משרד־החוץ. של הרשמיות בהודעות

 הרגיז מה
גולדה! את

אבן אבא צריכים היו מה שם
 נחושה, במצח לשקר מישרדו ואנשי ת

 שבשבו־ הנפוץ על מלחמה בכך להכריז
 מיליון 2(כ־ אירופה של המצויירים עונים

 יכול איך 1 שבהם החשובים ואחד עותקים)
 עם בריב להסתכן הישראלי מישרד־החוץ

מאשימו שהוא בכך שטרן, כמו שבועון

 ולא היה שלא ראיון בפירסום בעקיפין
ז נברא
 למצוא יש אלה לשאלות התשובה את
בישראל. השבוע שצוטט כפי הראיון, בתוכן

 הראיון כי ולומר להקדים רק כדאי
 חלק היה לא השטרן, עם אבן אבא של
 ראש בזמנו שהיה מי ואצ׳ק, כך. כל

 ושהוא בוושינגטון השטרן של המשרד
הוז השבועון, של הבכירים העורכים אחד

 זו הזמנה משרד־החוץ. כאורח לישראל מן
בשג רבה להערכה זכתה המשרד מטעם
 בשטרן, הרואה בגרמניה, ישראל רירות

הגר הקהל דעת ממעצבי כאחד ובצדק,
 מעוניינת להיות צריכה שישראל מנית,

 כך משום דרכו. הישראלי העניין בהסברת
 רק בגרמניה הישראליים הדיפלומטים יכלו

בשטרן. שהתפרסם הראיון על לברך
 לנושאים אבן אבא התייחס ראיון באותו
הצ למשל, כך, מישרדו. בתחום הנמצאים

 יחסים לכונן מוכנה ״ישראל כי היר
 כי להניח קשה סין.״ עם דיפלומטיים

 קרוב הסערה. התחוללה זו הצהרה בגלל
בשטרן, בפירסום פיסקות ששתי לוודאי

 היחסים מבעיית הנפרדת ובבעייתם, נים
 הצעתו שני, מצד ארצות־ערב. שאר עם
ב פיתרון לפלסטינים ״למצוא אבן של
 את לספח כהצעה כמוה — ישראל״ ך ו ת

לישראל. המערבית הגדה
 את הפחיד זו פיסקה שפירסום יתכן

 מישפטים עימו בראיון היו אך עצמו. אבן
 כדי בהם שהיה מפיו, צוטטו שלא נוספים,
בממ אחרים שרים של זעמם את לעורר
גולדה. של זעמה את ובעיקר שלה,

ה המאמר, כותם ואצ׳ק, אגון
 ענייני־חוץ על כתבות לכד אחראי

 ״אכן :כמאמרו כתכ השבועון. של
 מתערבת ׳מאיר שהגברת על רוטן

מ ופועלת מדיניות־חוץ, כענייני
ב ישראל שגריר עם גכו אחורי

רכין.״ יצחק וושינגטון,
 רטן כאילו זה מניסוח להבין היה ניתן

 של התערבותה על שטרן כתב בפני אבן
 לנזיפה שהביאה היא זו פיסקה גולדה.

 לישכתו את שאילצה באבן, גולדה של
 בכלל קיים לא כאילו גם בשקר להשתמש

השטרן. כתב עם ראיון


