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 בארצות קולוניאליים מושלים של ביותר
עברו. בימים אחרות  כז׳נכה, פלסטיני נציג יהיה אם

כצו — ״ף אש שד נציג יהיה הוא
אחרת. או זו רה

ג יש ם ה ו צ ן ׳ה ז ע ת י  נ
. ״ף לאש ם נ י ח כ

 לשתף לראשונה אבנרי אורי תבע כאשר
 שווה־ כשותף ז׳נבה, בוועידת אש״ף את

הכ :בתנאי קשורה ההצעה היתה זכויות,
בישראל. אש״ף של דה־פאקטו רה

 לראש־ אבנרי העביר 1975 בדצמבר
מוס הודעה רבץ, יצחק דאז, הממשלה

 אם זה, לתנאי תסכים אש״ף שהנהגת מכת
תוזמן.

 המד בין מכן לאחר שנתקיימו במגעים
 —ישראלי שלום למען הישראלית עצה

 שוב בך על דובר אש״ף, ונציגות פלסטיני
 מוכנה אש״ף כי ספק היה לא ושוב.
זה. הישג תמורת זה מחיר לשלם

 מכו* שד סירובה כיגלד עתה,
המצי עם דהיטדיס ישראל •טדת
 כדלת אש׳׳ף את ולהכניס אות

 חמור מצכ להיווצר עלול הראשית,
האחו כדלת ייכנס אש״ף כיותר:

 דמי■ את דיטלם שייאלץ מכלי רית,
הכניסה.

 פלסטיניים נציגים בז׳נבה יופיעו אם
 באש״ף״, בכירות עמדות תופסים ״שאינם

הבא: המצב ייווצר
 של הקו כנציגי יפעלו אלה נציגים >•

זה. מאירגון הוראות ויקבלו אש״ף,

 את מצאתי — ראו ״ראו, ן \|1ך
י 1  העם של החוקיות הזכויות ■ 1\

 בקארי־ קארטר ג׳ימי אומר !״הפלסטיני
ההולנדי. פולקסקראנט של זו קטורה

מש אינו כי לטעון ימשיך האירגון •
בוועידה. מכיר אינו כן ועל בז׳נבה, תתף  ההשתתפות שעצם כמידה •

 חה־פאקטו הכרה מהווה כז׳נכה
כ עימה לחיות וכרצון כישראל

מכף. להתחמק 6״!לאש ניתן שלום,
הצ ממתן פטור יהיה אש״ף •
 כישראל, הכרה על כלשהי הרה
הכ או צ,4צ ההחלטה קכלת כגון
אחרת. כדרך דה-פאקטו רה

 כוועידה שיושג סיכום שום •
אש״ף. את יחיים לא

 הסדר־שלום, בז׳נבה יושג אכן אם !•
הער המדינות ובין ישראל בין יהיה הוא

 אינו זה הסדר כי לטעון יוכל אש״ף ביות.
ונפ נוסף במשא־ומתו צורך ושיש סופי,

 להגשים כדי עצמו, אש״ף עם הפעם רד,
הפלס העם של החוקיות ״הזכויות את

טיני״.
 בלי לוועידה ייכנס אש״ף אחרת: לשון

 כשכל תשלום, כל ובלי משלו, סיכון כל
 — ירצה לפניו. פתוחות תהיינה האופציות

 אותן. יפסול — ירצה :התוצאות את יקבל
 יטען — ירצה ;השתתף כי יטען — ירצה

השתתף. לא כי
י ה ו ת ז ד ו כ ל מ י ה מ א ה

. ת י ת
 משה מאיר, וגולדה בגין מנחם אולם

לר כלל מסוגלים אינם רבץ, ויצחק דיין
 דמותו הקיר על שציירו אחרי אותה. אות
 — בז׳נבה אש״ף הופעת — נוראי שד של
מסו ואינם כמהופנטים, בו מסתכלים הם

 ניצחון — האמיתית בסכנה להבחין גלים
לי אש״ף  שלא הסדר בישראל, הכרה ב
שלום. עימו יביא
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 השאלה:
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 הרופאים
בגין עד  

־ לפרוש
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\  של האמיתית הדאגה לאחר טיבעי. /
 על הבדיחות גל בא יריביו ושל מקורביו

 מנחם הממשלה ראש של בריאותו מצב
 חברי ,׳והשרים נמשכות הבדיחות עוד בגין.

 החלו הקלעים מאחרי והבוחישים הכנסת
ב היורש יהיה מי השאלה: את להציב
 מידו לשמוט ייאלץ בגין ■שמנחם מידה

בריאותו. מצב בגלל הישילטץ רסן את
 בחדרי- בלחש, בתחילה ■נשאלה השאלה

 לאוזניו יגיע לא שיטעה שעצם כדי חדרים
 המקורבים האנשים לאוזני או ברן של

 ׳לפגישות פרצה היא אט-אט אולם אליו.
 ובצורה מזנון־הכנסת אל יותר, נרחבות
העיתונות. דפי אל גם מרומזת

 •ניגלו מביית־החולים בגין של צאתו מאז
 למביני אך אומנם, זעירים סימנים, מיספר

 בקלחת, לבחוש הרוצים לאלה או דבר
שהנו כך על שהעידו ביותר, משמעותיים

המפ -במישור ביותר החשוב החדש שא
 חברי- היורש. בחירת הוא בישראל לגתי
האופו מסיעת רק ולא מסויימים, כנסת

 צורך יש כי האחרון בשבוע טעינו זיציה,
במהירות. זאת ולעשות — היורש את להכין

 הפרוס' רופאיו, של השיקריות ההודעות
הפ לניאדו שלמה והד״ר לוריא אליהו

ה למדורת שמן הוסיפו אך בדיחה, כו
 האופוזיציה ראש של ברכתו שויות.התלח

 בשבוע הכנסת במת מעל פרס, שיימעון
ש אחרי הממשלה, ראש ■להחלמת שעיבר
 ה־ ולפי בכנסת הופיע כבר הממשלה ראש

 היתה לחלוטין, בריא היד. הרישמית גיירסה
חולה. עדיין שבגין לכך עבה מרמז יותר

 יחיאל -בגין, של לישכתו שראש העובדה
 הממשלה לראש לקבוע מסרב קדישאי,
 ובקשת ביותר, חשובות הן -אפילו פגישות
שנפ אדם מכל ״הגורילות״, ראשו, שומרי

 שלא ולהשתדל בפגישה לקצר עימו גש
 לציבור ׳נודעו הממשלה, ראש את לעייף

 אצלם והדליקו ׳והעסקנים הפוליטיקאים
אחת. -אדומה מנורה יותיר

החיצוני המראה

 הדאגה לגל הוסיפה זו עובדה גם השבוע.
 עוד וחידדה בריאותו, למצב ה״דאגה״ או

היורש. שאלת את יותר
 המדומים או האמיתיים הסימנים כל על
בגין. שיל החיצוני מראהו גם נוסף האלה

 בטלוויזיה בבגין צפתה כולה המדינה
 שעיבר. בשבוע החולים בית את עזב כאשר

 על־ידי וינתמך חלש חיוור, איש זה היה
 האחרונים הימים של בגין גם עוזריו.

 השבוע אותיו שהגדיר מי ׳והיה רע, נראה
עצמו.״ שיל כ״צל

 היוקרה רב האמריקאי בשבועון הפירסום
 ראש של הרעוע בריאותו מציב על ניוזוויק
 על-ידי במהירות הוכחש ישראל ממשלת

 הציבור אולם לגיאדו• הד״ר האישי, רופאו
 ליניאדו של להודעותיו יותר מאמין אינו

ה ואישי הממשלה ראש של מצבו בדבר
 ׳שיונים מפרטים -פרטים היודעים מדינה,

 מנחם של חייו אורח ועל התנהגותו על
האמריקאי. לדו״ח להאמין נוטים בגין

 ׳בהנהגתו המדינה את השבוע שהישוו היו
 מוחמד של !בהנהגתו לאיראן בגין שיל

 מיוצא- החמישים. בתחילת-שנות מוצאדק,
ב המפורסמת ההפיכה את שערך מי דק,

 ממיטתו המדינה ענייני את ניהל איראן
פיג׳מה. לבוש כשהוא
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בגין של
 ישיבת בראש יישב שכגין מדדת 64
 (שנדחתה שעבר בשבוע הממשלה /

 ליום בשבוע הראשון ׳מהיום מחלתו בגלל
 שבוע, באותו בכנסת ביקר ואף חמישי)

שנערכה ׳הממשלה בישיבת בגין ינכה לא

בגין של
 הזיו, הפיקנטית ההשוואה מלבד ך ^
■  השפעה בגין של שלמצבו ספק אין י

ה ענייני ניהול וצורת -אופן על מכרעת
 אנשי ושאר חברי-יכנסת ישרים, מדינה.
ה ראש -את להרגיז רוצים אינם שיליטון
 ספק !ואין בריאותו, תינזק שמא ממשלה

ש ׳להאמין קשה היטב. זאת מנצל שבגין
בישי עובר היה דיץ־וואנס מיסמך אישור

 עת בכל אחד פה האחרונה הממשלה בת
 מוכנים ושריו בריא בגין היה שבה אחרת,

הת או מבוקרים ביקורת דיברי להשמיע

 שרון אריק שלפחות להאמין קשה נגדויות.
 למיסמך נזעמת התנגדות מביע היה לא

אישורו. נגד בממשלה ומצביע
הצ כיוליה הממשלה קרה. לא זה -אולם

 המנחה כשהקו בגין, דרישת פי על ביעה
להר שלא השאיפה אלא ענייני אינו אותה

החולה. הממשלה ראש את גיז
 רק לא מתקיים זה חדש עבודה סיגיניץ
 אינם בגין של עוזריו הממשלה. בישיבות
 עלולים שלדעתם מיסמכים לו מעבירים

״מסו טלפון שיחות לא וגם אותו, להרגיז
 על השבוע, בכנסת הדיון ערב כנות״.
 צה״ל מיצעד תחת שיבוא המחתרות מיצעד

 שלא הנואמים כל התבקשו העצמאות, ביום
 הרגיש !בנושא ׳בנאומיהם -בגין יאת להרגיז
 גיס״ון־סרק לאחר ואומנם, אצלו. כל-כך

 דיברו היום סדר מעל ההצעה את ׳להוריד
 ביותר החריפים המתנגדים גם הנואמים, כל

 מתונה בנימה בגין, של המיצעדים לרעיון
ב נכח לא עצמו שבגין למחות ביותר,

מ !ודווקא אחד, נואם רק המליאה. אולם
 את בחריפות תקף סבידור, מנחם הליכוד,

המחת מיצעד את לערוך הממשלה הצעת
 לא סבידור סיעתו. נגד הצביע ואף רות

 מחוץ־ילארץ שיחזר כיוון המסר, את קיבל
ההצבעה. ערב
ש מאלה לבגין, ביותר הקרובים גם

 מודים הפוליטי, במידבר השנים כל ליווהו
 המדינה ענייני ניהול -של זו צורה כי

 הם אך לבגין. רק ולא — בריאה אינה
 מגלה בגין וכי זמני מצב שזהו טוענים

 ליאייתנו, -ויחזור מהירים התאוששות סימני
ביותר. הקרובה בתקופה באמת, הפעם

 שרים בין הזה העולם שעיד במישאל
מר סירבו השבוע, בתחילת כנסת וחברי
 רופאיו ״אם השאלה: על להשיב ביתם

 לכהן ליהמשיד עליו יאסרו בגין מנחם של
 כ־ רוצה אתה היית במי כראש־ממשלה,

מו היו המסרבים מרבית ראש־ממשלה?״
 ב־ רק שלהם המועמד בשם לנקוב כנים

לפיירסיום. •שלא ■שיחה
של ממקורביו שרון, אריק החקלאות שר


