הודעותיו הרצופות כי אין מקום לשתף
את אש״ף בדיוני השלום גם אם יקבל את
החלטה .242
הקשר הסוציאליסטי .ספק אם מי-
ישהו ממארחיו הרוטנים של 1בגין הישלה
את עצמו כי ניתן יהיה לשנות את עמדת
ממשלתרישחאל .גם ההנחה כאילו אירחו ה 
רומנים את בגין על פי עצת מוסקבה,
איו לה על מה להתבסם .ממשלת רומניה
■אינה מקפלת הוראות ממוסקבה וספק אם
היתה נוקטת בצעד מעין זה כדי להוציא
את הערמונים מהאש עבור הסובייטים.
כין פרשנים מדיניים ,שניסו להסביר
את סוד הביקור הרומני של בגין ,הילכה
השבוע גירסה ישונה לחלוטין ,שביקשה
לחשוף את ימה שהסתתר מאחרי־הקלעים
של הביקור.
על פי גירסה זו הוכו מדינות אירופה
— בעיקר בעלות הממשלות הסוציאליס
טיות שבהן — בתדהמה עם עליית הליכוד
לשילטון בישראל .בדיונים שנערכו בין
ראשי המיפלגות הסוציאליסטיות האירופ 
איות גובשה ההכרה ׳שעליהן לפעול בכל
דרך למניעת מיילחמה נוספת במיזרחשזתי-
כיון העלולה לגרום לחרם נפט חדש שיסכן
את כלכלת מדינותיהן .במקום התגובה
הראשונית של הקשחת העמדה כלפי מם־
׳שלת־ישראל ׳בראשותו של בגין ,כבשה
לעצמה ׳מקיום דווקא הדיעה ישיש לשחרר
את ישראל מהתחושה של בידוד מדייני
בינלאומי ,להעניק הכרה בינלאומקת לבגין
בתקווה שזו תרכך את עמדותיו.
ביוזמתו של וילי ברנדט יניסו מנהיגי
המיפלגות הסוציאליסטיות לשכנע את
ראש ממשלת בריטניה להזמין ראשון את
בגין לביקור רשמי .הזמנה מעין זו ,דווקא
מצד מדינה •שבגין עמד בראש תנועית־
מחתרת שנלחמה בה ,הייתה עשויה ,לדעת
יוזמי הרעיון ,להשפיע בצודה בולטת על
בגין.
׳מעבר לרצון לשנות את עמדותיו המדי 
ניות ,ביקשו ׳ראשי הממשלות הסוציאליס 
טיות לקשור קשרים אישיים עם בגין ,לה 
כירו ולנסות לשלב את שיקולי ממשלותיהם
במדיניותו .אולם שוב ,החשש מפני תגו 
בות הערבים לביקור כזה הוא שמנע את
הגשמתו.
המדיניות הסוציאליסטיות היו זקוקות ל 
הכשר רשמי בדי •לארח את בגין .לשם כך
נשלחו שליחים והופעלו מתווכים כדי
לשכנע את צ׳אושסקו לארח ראשון את
בגין ,שכן הערבים לא יעזו לטעון כנגד
רומניה שהיא משרתת את מטרותיו של
בגין ״התוקפן״.
על פי אותה הערכה ,נענה צ׳אושסקו
לבקשה שהופנתה אליו מצד מדיניות מערב
אירופה דווקא .עתה ,אחרי שרומניה איר 
חה את ׳בגין בביקור רשמיי ראשון באירו 
פה ,נסללה הדרך להזמנתו גם על ידי
מדינות מערב אירופה.
בביקורים אליה ,כימו בביקור הרומני,
תוצג בפני מנחם בגין הידיעה האחידה כי
רק ׳נכונות למשא ומתן עם אש״ף והכירה
בזכויוות הפלסטינית עשויים לקדם את ׳שי 
חות ז׳ינבה ׳לקראת שילום .תוך יצירת קש 
רים אישיים עם בגין יקל עליהם ,משוכ 
נעים ראשי הממשלות הסוציאליסטים ,להפ 
עיל לחצים על ישראל בתחומים שונים,
מאשר בדרך ישיל התנכרות ■והחרמה.
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ש ע ר ה נ ג ב ,״אמפי
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אשדוד ,״אשדוד״
יום ג׳  30.8ב־9.00
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יום ג׳  6.9ב־9.00
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כרטיסים בת״א
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האוזמרטיזס

העולם הזה 2087

\

הגלריה תיפתח לקהל ס
►] לאחר תום חופשת הקיץ ס
ס בתערוכת תחריטים של

הכנסת

ההצגה ■שעמדה להיערך בוועדת־הכנסת,
יכלה להירשם ככתם בתולדותיה של ה
כנסת ,לולא גילה ח״כ בודד אחד אומץ־
לב אישי וציפורי והפר את האידיליה.
ועדת־הכנסת התכנסה כדי להון בפר 
שת ההקלטה הסמוייה של שיחת ח״כ אהוד
אולמירט עם מזכיר תנועת הפנתרים השחיר
דים ,מני כיהן ,במזנון הכנסת .היתד .זו
איותה שיחה שהציגה את אולימרט כשקרן,
שאינו מהסס להשתמש באיומים ■של טי־
דור ,פרובוקציות ׳וסיפורים מחדרי־מיטות
מהסוג הנאלח ביותר כדי ׳לקדם את מט 
רותיו האישיות.
פירסומד .של אותה שיחה ברבים לפני
שבוע היווה נקודת־מיפנה .הקדוש־המעונה
אולימרט ,שטבע סטנדרטים בזויים חדשים
בהתנהגותו של חבר־כנסת הוצג לעיני הצי 
בור כאפס מנופח .דעת־הקהל ,שנטתה עד
אז לראות במילחמה שקידש על הגולם של
הפשע המאורגן הקרבה עצמית אמיצה ,פנ 
תה לו עורף.
)הימשך בעמוד (30
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במלון ״שלום״ המפואר בירושלים
> 4כוכבים( ,מחכים לך:
בריכת שחיה משוכללת ,מתקני ספורט,
סאונה ,בר אינטימי,
גן המשקיף אל הנוף ואפילו סלון ליופי.
בכל חדר מיזוג אויר ,טלפון רדיווטלויזיה
וברקע ־ הנוף המקסים של ירושלים.
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חיפה  -רח׳ הרצל  ,22טל645404/3 .
ש ד הנשיא  , 126טל82277 .
הל אביב  -רח׳ א לנני  , 113טל612567 .
ככר דיזנגוף )ריינם  ,(4טל248306..
ככר אתרים ,טל288665 .
ירושלים  -י ת׳ שמאי  , 8טל22462.4 .
נתניה  -דחי הרצל  ,4טל22947 .
באר שבע  -רח׳ הרצל  , 31טל73308 .
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ירושלים  -המלך ג׳ורג׳  , 23טל׳ 228258
ראשל״צ  -״ג ל־ג פ ף׳ רוטשילד 37
>ססג׳ חיים( מל׳ 941526
אשדוד  -רוגוזין  ,9טלי 23805
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