
במדינה
השם

הדור פני
 היה .הוא פעם

 עכשיו מביך. חריר.
מכובד ממי!? הוא

 של ביותר החשובים מסימני־ההיכר אחד
 אינו ומי מכובד מי :בשאלה טמון מישטר
ו מכובד  ודעתו נסבלת, מי של דעתו בו

? נסבלת אינה מי של
 השדרן מתפקידו הושעה שבועיים לפני

 סר־ את ברדיו שריאיין מפני וייזר, דודו
 השמאל איש דייוויס, אורי בן־המילחמה

המדינה. לקיום המתנגד הקיצוני,
ד״ר בהרחבה בטלוויזיה רואיין השבוע

 הקיצוני, הימין איש (שייב), אלדד ■שראל
הישראלית. הדמוקרטיה לקיום המתנגד

 לא איש שלילית. תגובה כל היתה לא
 מרוצים. היו הכל מתפקידו. הושעה

 מילחמת עד וכיבוש. דיקטטורה •
החב בשולי חריג אלדד היה ששת־הימים

 לנגוע מוכן היה לא מכובד גוף ששום רה׳
בו.

 מוצהר, גלוי, פאשיסט הוא אלדד כי
דיק בכינון דוגל הוא בדיעותיו. המתגאה

אבי ושאר הכנסת בחיסול לאומנית, טטורה
במ הבחירים (״שילטון הדמוקרטיה זרי
 לבנון, בכיבוש הנבחרים״), שילטון קום

 ומעיראק ממצריים וחלקים ירדן סוריה,
מצ (״מנחל ישראל״ ״מלכות הקמת למען
 הערבים בגירוש הגדול״), הנהר עד ריים

הפ של רשמי מישטר בכינון הארץ, מן
 אלימות של שיטות בהפעלת בישראל, לייה
הרוב. דעת את המייצגים יריבים, נגד

 שמו הוזכר המדינה של הראשונות בשנים
 למחתרות בקשר פעמים כמה אלדד של

 ההם, בימים שהוקמו אלימות לאומניות
 פוליטיים יריבים אצל פצצות שהטמינו

 ישראל רצח בעוון הורשעה מהן ושאחת
״מכובד״. היה לא אלדד קסטנר.

 מילחמת מאז לרצוח. החליט שמיר
 מעצמה ישראל הפכה שבה ששת־הימים,.

 לאלדד. היחס גם השתנה קולוניאלית,
דיעותיו. ואל אליו הגיעה המכובדות

ופי לשילטון הליכוד עליית אחרי עתה,
 אל־סאדאת, אנוואר של יוזמת־השלום צוץ

הש שחקים. אלדד של המכובדות מרקיעה
הצ הוא בטלוויזיה. ניצחונו את חגג בוע
פו מעשה (״זה פוליטי רצח בפירוש דיק

גלוייה בהפלייה דגל פלילי״), לא ליטי,

 מן לסילוקם למעשה, והטיף, ערבים כלפי
הארץ.

 חומר־ לשמש יכלה מדבריו מילה כל
 בעולם ישראל לאויבי מצויין תעמולה
 כזה. שימוש תמצא גם ובוודאי הערבי,

 השוודי הרוזן רצח את בפירוש בהצדיקו
 בארץ האו״ם מתווך ברנאדוט, פולקה

 מעשי־ לכל הצדקה סיפק הוא ,1948ב־
הפצ הטמנת וביכללם הפידאיון, של ההרג

 בתל- הכרמל בשוק השבוע שהונחה צה
 החלטת־הרצח נתקבלה אלדד, לדברי אביב.

 מילבדו אז שכללה לח״י, הנהגת על־ידי
 הגילוי ילין־מור. ונתן שמיר יצחק את

דיפ רצח על החליט הנוכחי שיו״ר־הכנסת
 יפורסם בוודאי חשוב כה בינלאומי לומט

 רבים. ערביים בפירסומי־הסברה מעתה
 ישראל דברי העויינת, הערבית לתעמולה

דייוויס. אורי מדברי יותר עוזרים שייב
שבקמ־ במדינה איש. זיעזע לא זה כל

הנ ־(ראה פאשיסטי גל גואה שלה פוסים
 מכובד כזרם הפאשיזם הופעת גם דון),

הממלכ בכלי־התיקשורת דעת־הקהל של
 לי ״אמור איש. להפתיע יכולה אינה תיים

אתה.״ מי לך ואגיד אצלך, מכובד מי

פרשות
תפירסו□ שיגעון

 בכלא נמק שצ׳ראגסקי
 בסביון שלו וטווילח
 מסע פלאטו מנהל

עצמי פירסום של עולמי
 העולם. רחבי בכל הכותרות פרחו לפתע

 להחלפת להביא התכונה על סיפרו הם
 פעיל- שצ׳ראנסקי, אנאטולי — אסירים
 בברית- ונדון שהורשע היהודי העליה

 כמה תמורת ״בגידה״, בעוון המועצות
במערב. סובייטיים מרגלים

 תמהו בריודהמועצות לענייני המומחים
 ידיעות לפרסם מקובל זה אין קט. לרגע

 בעוד לחילופי־אסירים סודי משא־ומתן על
 מביא, כזה פירסום כל נמשך. המשא־ומתן

נולדה. בטרם העיסקה לביטול כלל, בדרך
 הפירסומים כי המומחים סברו תחילה

 עתה גואה בעולם הסובייטים. ביוזמת באו
 על שהוטל החמור פסק־הדין נגד גל־מהאה

 נטא- שצ׳ראנסקי, של אשתו שצ׳ראנסקי.
 את להזעיק כדי בעולם סיור ערכת ליה,

 חילופי־אסי־ על הפירסומים דעת־הקהל.
 להחניק הרוחות, את להרגיע יכלו רים

הבינלאומי. המסע את באיבו

 אחד לפרט המומחים שמו־לב אז אך
 מן יוצא בלי הפירסומים, בכל :מכריע
 שמו בהבלטה הופיע השפות, בכל הכלל,

 הישראלי ״הפרלמנטר פלאטו־שרון, סמי של
 הטובים מעשיו בהרחבה וצויינו העשיר״,

בעבר.
העל אכן קלה בדיקה שמיים. מתת

 אחד: ממקום נבעו הפירסומים כל כי תה
 פלא- של מזכירתו עכשיו שוהה שם וינה,

טו.
מסכי'הט מעל פלאטו הופיע בדזמנית

 כמה שגימגם אחדי הישראלית. לוויזיה
 לאידיש. עבר קלוקלת, בעברית מישפטים

 כאיש עצמו את להבליט :הברורה המטרה
מדינות. עם משא־ומתן המנהל

 הפך כבר פלאטו של שיגעון־הפירסום
לש יכול שאינו בעולם נושא אין אגדה.

 יהודי של גורלו לפירסום. מכשיר לו מש
 אינו סובייטי בכלא ארוכות לשנים הצפוי
זה. מכלל יוצא

 מן כמתת לפלאטו בא עצמו הנושא
 היועץ חייב עצמם אלה בימים השמיים.

 אם להחליט לממשלה החדש המישפטי
כח לדין, עוזריו ואת פלאטו את להעמיד

 במע־ בלתי־חוקיות פעולות בביצוע שודים
 פלאטו של הופעתו שלהט. רכת־הבחירות

 אסירים, פודה ובינלאומי, לאומי כגיבור
ההחלטה. על להשפיע יכולה בוודאי

 הנוראה, הציניות את נוראה. ציניות
 שפלאטו העובדה מחמירה בפרשה, הטמונה

 עורך*הדין עושה. הוא מה היטב יודע
הז כבר פוגל, וולפגאנג המיזרח־גרמני,

 אליו במיכתב רשמית, פלאטו את היר
 )2132 ,2131( הזה בהעולם גם שפורסם

לט ממנו ימנע זה בעניין פירסום כל כי
פלאטו. את הרתיע לא הדבר בו. פל

בפר השיג שלו, הפירסום־העצמי למען
 המשלימות סותרות, תוצאות שתי זו שה
זו: את זו

•  למען הבינלאומי המסע את שבר גם ו
שצ׳ראנסקי, אנאטולי

•  שצ׳ראנסקי החלפת על הקשה גם ו
כליל. זאת מנע ואולי סובייטיים, במרגלים

מדיניות
ה של שליחות ל צ ה

גרוס? הסתובב ואנס
 סחורה למכור המנסה

ערך ה7 שאין
קד ׳הגדירו בך — הצלה״ ׳שיל ״׳שליחות  ס

 של האחרון הטיול יאת אמריקאיים ■רות
 ׳שר־החוץ וסמיציריים. בישראל ואונס סייחוס

 של ייוזימת־השלום יאת להציל רציה׳ האמריקאי
אל־סאדאת. אנוואר

ה משליו. סחורה סל הייתה לא לוואנם
 הלחצים ביין משותקת האמריקאית מדיניות
 הוכנית־שלום לנסח מסוגלת ואינה השונים,

׳הצדדים. על אותה ולכפות משלוה
 כשהוא כרוכל, ואגם הסתוסב זאת ׳תחית

 זעירים ׳שיגוייחנוסח למצרים למכור מנסיה
 ויש־ משמעות׳ כיל !להם שאין ישראל, של

 כטכ־ דיין׳ משה ישל חפורה במוחו נולדו
 ואנס של החלוש נסיונו השהייה. של סיסים

 את לשנות בצורך בגין ממשלת את לשכנע
 ברור היה לכישלון. מראש ׳נידון עמדותיה

מש לחצים להפעלת כלים בידיו אין כי
מעותיים.
 לוושינגטון, יחזור כאשר קודר. דו״ח

 דו״ח קיארטר לג׳ימי למסור ואנס יצטרך
 מיח־ המצרית התזוזה :עיקרו מאד. קודר

 מלהיות ׳חדלה היא החלה. כבר מת־השלום
ביילבד. ואזהרות איומים בגדר

 אל־ ישל ׳כדרכו מינימלית הצלחה בהעדר
 הסעודי הלחץ ■גובר השלום, אל סאדאת

ה הגורמים עם להתפשרות להסכים עליו
 אף •אולי !האיתנות״, ״הזית שיל ערביים

 תשים כזאת פשרה הסירוב״. ״חזית עם
 מצרי־יש־ שיותוף־ופעולה של לסיכויים קץ

השלום. למען ראלי
ה את לדחיות היא ואנס של מטרתו !כל
 !עשוי, ׳שרווח־יזימן תיקווה מתוך הזה, רגע

 לשינוי להביא מיסיתורית, בציורה איכשהו,
 להציע ואנס מוכן הייה כך לשם המציב.

 קאחטד בין פגישה כגון שונים, פיתויים
 שלא ׳למצרים הסביר שגם ייתכן וסאדאת.

 בציוריה יוזמתם את להפסיק להם כדאי
 ממשלית- יאת ישחרר הידבר בי דראסטית,

הכישלון. הגלריה האשמה מן בגין
 אל- יצטרך אלה, סותרים שיקולים בין

 הגיע סבר הוא דרסו. את למצוא סאדאת
להת שיסוי שיום אין כי הסופית למסקנה
 כראש בגין מניחם מכהן עוד כל קדמות,

)36 בעמוד (המשך

ספר̂ן הרב בחברת שצ׳ראנסקי(בז׳נבה, נטדיה
1 הציניות גבול מהו

 לתפקידו. מראש הותאם כאילו מו {¥¥
י י ו ■חרדה. כערבית, פירושיו, ״׳קלק״ /
חרד. קלק ׳עדאל־דין אכן,

 אינו מדוע מסבר, לא שאלוהיו, כאשר
וניש בפאריס, ליאש״ף ׳ניפרד מישרד שוכר

 סשידרת הערבית הליגה במישרד יושב אר
התי הצרפתית שהממשלה לאחר גם הוסמן,

 בעיר, ׳רשמי מקשרד להקים לאיש״ף רה
 השכנים את לסכן רוצה ״איני :קליק חשקם
החדש.״ למיישרד שיהיו

ה הסכנה על חשב עת שבאותה יתכן
 מוסדות מצד לו צפריר, להיות עלולה

 מחימוד בתפקיד, קודמו ישראליים. חשאיים
 באמצעות 1973 בינואר 9נד נהרג חמשירי,

 מרחוק. שהופעלה ביותר, מתוחכמת פצצה
בוצ העבודה כי העיתונים כל הודיעו אז
 ה־ במיסגרת הישראלי, המוסד על-ידי עה

השיחור״. ״ספטמבר נגד מילחימה
 גרם קלק, יעל אז התפקיד הוטל כאשר

ה המוסיקאי כי להבים. אפתעה הדבר
 הצרפתיות, המוכללות באחת ׳שלמד צעיר,

ש לחמשרי, בניגוד בדיפלומט. נראה לא
 מצטיין כדובר ושינחשב מאד, פופולרי הייה
 ב׳גמישוודייתר. קליק סלט לא אש״ף׳ של
 הממונה של הקו על ׳בדייקנות חיזר רק הוא

אש״ף. של ■שר־ההוץ קדומי, פאריוק עליו,
 כה לתפקיד כזה איש שלחתם ״׳מדוע

 הזמן כל להופיע צריך הוא הרי ? דגוש
 אש״ף ׳איש פעם שאלתי !״ססלי־התיוקשיורת

בכיר.
 הלה. השיב מיכחיר,״ היה ״לא

 מרבים איננו הפלסטינים, ״אנחנו,
 ■הישראליס, פמוכם, צרפתית. לדעת
 אחרי ושנית, דוכרי־אנגלית. אנחנו

 קופצים היו לא חמשרי, הרינת
המסוכן.״ הג׳וב על רכים

סר שהיה מי !קלק,  הסטודנטים ׳אירגון י
מסו לתפקיד הולד שהוא ידע הפלסטיניים,

 דעתו על העלה שלא יתכן אך ׳וחשוף. כן
 שיל השליחיס מידי דווקא מותו את שימצא

העיראקיים. שירותי־הסתר

למוות שנדון האיש
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 ידידי גם היטב. ומאובטח מבוצר היה י י
 שוכנים בנקל. אליו להיכנס יכלו לא אש״ף

ו אש״ף הערבית, הליגה מישרדי בבניין
 אי־ אהרים. ׳ופריו־יערבייס ערביים מוסדות

 ׳וגם להזדהות, טפלי אליו להיכנס אפשר
קפדנית. סדיקה אחרי ריק אז

ה את ׳שביצועו המתנקשים שיני אולם
 ׳בבוקר, 10 בשעה החמישי, ביום התנקשות

 הדלית את פוצצו הם המיפשיול. על התגברו
 פנימה, יפרצו חיומדחנפץ, של מישען בעזרת

נהרג. סגניו גם סדורים. 16- בקליק ירו
 היה לא נעצרו. המתנקשים שני

 היו הם :זהותם את דגלות קשה
 בצרפת, המתגוררים פלסטינים שני

 אכו־ של לאירגונו שייכים שהיו
 הי,ה קלק לעיראק. :הכפוף נידאל,
׳ה ׳הרצחנית כמילהמה נוסף קורסן

 העולם, רחבי בבל עתה, מתנהלת
 על הנשענת אש״ף, הנהגת כין

ה שרותי־הכיון וכין פתח, אירגון
 כאירגונו המשתמשים עיראקיים,

אכו-נידאל. של
 שליחיו פתח, ש1אי פעם היד, אבו־ינידאל

 התקרב הוא בבגדאד. עראפאת יאסיר של
 הסעת מי׳שטר אל גודלו את קשר לעיראק,

 את ממלא אינו כי נתברר כאשר העיראקי.
 הנחיות פי על פועל אלא אש״ף׳ הוראות

 על־ פוטר פתה, משורות סולק עיראקיות,
 הוא בהיעדרו. למוות נידון ואף אש״ף ידי

 איר־ הקים האמיתי, פתח את לייצג התיימר
 כשם עיראקי, כמשרת מאז ופועל משלו גון

סו פמשירתים פועלים ׳אל־צעיקה שאנשי
ריים.

 כלתי■ היתה לא עצמה התופעה
 ערא■ יאמר שד איירגונו רק רגילה.
 אש״ף, שד המרכזי הכוח פאת,

המת עצמאי, פלסטיני כוח מהוויה
 שד לאפוטרופסות עקרונית נגד

 לכד כימעט כלשהי. ערכית מדינה
 אירגון־פידאיון יש ערכית מדינה

ה זמני, או קבוע משלו, פלסטיני
 תמורת ונשק, כסף ממנה מקבל
שדה, האינטרסים שרות
 ובין אביו־ינידאל יבין אחיד הבדל יש אולם

כשמי עניין יש האחרים לכל האחרים. כל
 הפלסטיני העם אש״ף. של אירגון־הגג דת

 לאומיים מיוסדות בקיום לצורך ביותר רגקש
 אף המרכזיים, הפעילים מבין אוש מאוחדים.
רצון לחפיר מעז אינו עראיפאית, ממתנגדי


