
היהודית ל!ודה1ה בינלאומי■□: ■הסיס
 מאז נחשבת בדרום־אפריקה פרטוריה אוניברסיטת

 מיש- האפרטהייד. תורת של האידיאולוגי למעוז ומתמיד
 המיש־ הצבאי, הפוליטי, הטירור הגיזעית, האפלייה טר

 נגד שיטתי באורח המופעל והפסיכולוגי התרבותי טרתי,
 לגיטימציה פרטוריה באוניברסיטת מקבל השחורים,
 אפריקנס, השלטת, השכבה ששפת רק לא ״מדעית״.

האוני משתי אחת גם זוהי אלא באוניברסיטה, שולטת
 לקבל עדיין המסרבות בדרום־אפריקה היחידות ברסיטאות

האוני ממוסדים. ואפלייה הפרדה בתנאי אפילו שחורים,
 לבנים עובדי־מדינה של לעתודות חממה מהווה ברסיטה

 בכירים, ממשלה פקידי האפרטהייד. ביישום העוסקים
— לשימצה הידועה הפוליטית המישטרה — הבוס קציני

ויגלייטי ומשורר זמר
יפים ישראלים יש

 זוכים השלטת, הלאומנית במפלגה בכירים ופוליטיקאים
בפרטוריה. ההכשרה אחרי יותר מהיר ולקידום לעדיפות
 מדיני כרעיון באפרטהייד עוסקים למדעי-המדינה בחוג

 ליישום וכדוקטרינה פילוסופית, מבחינה ומבוסם מוצדק
השי גם דרום-אפריקה. של הציבורי המינהל באמצעות

 את זונחים אינם ולביולוגיה לגנטיקה המוקדשים עורים
 השאר, בין מוקדשים, וההרצאות הסמינריונים תורת־הגזע.

 תיאוריית של המדעית קבילותה את ל״הוכיח״ לנסיונות
 של זכותם הקלוויניסטי, האתוס נחיתות־האדם־השחור.

 מדע־ למימצאי מעניק הצלחתם, מפרי ליהנות החזקים
ודתי. רוחני מימד גם והגנטיקה המדינה

 מאשימים ובאירופה בדרום־אפריקה ליברליים חוגים
 הנאצית הגזע שתורת בכך, פרטוריה אוניברסיטת את

 בוגרי שרוב ברור ביותר. אוהדת ברוח שם, נלמדת
מובהקים. אנטי-שמיים גם גם הזו האוניברסיטה

 לעקרונות היתרה הקנאות ״התחייה״. מרכז
 של למוקד פרטוריה אוניברסיטת את הפכה האפרטהייד

 ההוראה, סגל דרום־אפריקה. ממשלת על מימין ביקורת
 הנגבי צחי בנוסח הקיצונית אגודת־הסטודנטים וכן

שיטו נגד בגלוי למחות לאחרונה נוהגים כץ, וישראל
 למתן נסיון כל הממשלה. של יחסית הפרגמטיות תיה

 תורת של במיוחד המפלים הסימפטומים את במידת־מה
 ■לקיתונות זוכים סי׳מלית׳ ׳מבחינה רק ולוא השלטת, הגזע

 דוגמה להוות כדי ההשפעה. רבת באוניברסיטה בוז של
 לא־לבנים, סגל אנשי לקבל כמובן, פרטוריה, מסרבת
זוטרים. בתפקידים אפילו

 פרטוריה לאוניברסיטת מתייחסות במערב מיכללות
ב מוחלט. כמעט חרם עליה מוטל אקדמי. מצורע כאל

 הולנדיות אוניברסיטות שלוש ניתקו האחרונות שנים
 בדרום־אפריקד, אפילו פרטוריה. עם הקשר שרידי את

 הליברלית קייפטאון רק לא בשאט־נפש. אליה מתייחסים
 האחרונות בשנים לפרטוריה. גלוי בוז של יחס מפגינה

 בד, שגם סטנלבוש, אוניברסיטת אפילו ממנה התרחקה
 אגודת האנגלית). השפה (ולא האפריקנס שפת שולטת

ה והימין המרכז שולט שבה סטנלבוש, של הסטודנטים
התאח עם קשריה כל את רישמי באורח ניתקה מתון,

פרטוריה. אוניברסיטת של הסטודנטים דות
 לאוניברסיטת הפריע לא זה כל כעד. ״בן־גוריון״

קש מערכת ולפתח ליצור ליזום, בבאר־שבע בן־גוריון
 נחתם לאחרונה פרטוריה. אוניברסיטת עם הדוקה רים

בין משותפים מדעיים פרוייקטים לקיום רישמי הסכם

 נרחב לפירסום שזכה ההסכם, לפרטוריה. באר־שבע
 שיתוף כולל הדרום־אפריקניים, באמצעי־התיקשורת

 על־ גיאולוגית־מטרואולוג״ת מבחינה הנגב בחקר פעולה
 כבשי- בגידול וניסוי פרטוריה, מאוניברסיטת צוות ידי

 בן־גוריון. אוניברסיטת של במכון ררום-אפריקאיים, מדבר
 גדול ברוב אישורו לפני עוד הנראה, ככל נחתם, ■ההסכם

פרוססורים כמה בן־גוריון. אוניברסיטת של בסינאט

חטן ■9111
ב נואש שימוש תוך ההסכם, חתימת את לעכב שניסו
הושתקו. !וגיזענות, אנטי־שמיות נגד ״יהודי״ נימוק

 הלך־הזרזיר־אצל-העורב. של מקרה כאן שיש יתכן
 משורותיה ׳לאחרונה שסילקה בן־גוריון, אוניברסיטת

 ה־ במישטר ידועה ושמאלניים, ערבים סטודנטים שיבער,
 תקוע, יוסף הוא האוניברסיטה נשיא שלה. אנטי־ליברלי

לתפ בטוח כמעט ׳ומועמד מיפלגת־ד,עבודה לישכת חבר
 בחברת שם ישב הוא פרס. שימעון של בקבינט שר קיד

(מפ״ם). המאוחדת הפועלים ממיפלגת למערך, חבריו

 האחרת, היהודית הנקודה הובלטה זו חרפה לעומת
 הגולה, האורוגוואי זמר־העם של ביקורו בעת האנושית,

היש הוועד בישראל. ■שעבר בשבוע ויגלייטי. דניאל
באו הפוליטיים האסירים עם סולידריות למען ראלי

 לבמת־ ביקורו את הפך ויגלייטי, את שאירח רוגוואי,
 הפא־ ■המישטר עול תחת זו בארץ הנעשה על הסברה
 מרשיעים מימצאים הוועד פירסם השאר בין שיסטי.

 הבינלאומי, העבודה אירגון האדם, על־ידי שפורסמו
 מיש־ של הבינלאומית והמועצה אינטרנשיונל אמנסטי
בג׳נבה. פטנים

 בא״ ארצות בכמה לשיגרה לאחרונה שהפך הסיפור,
 בבתי״ עינויי-תופת של פרשה מגולל ,מריקה־ר,לטינית

 פוליטיים, אסירים אלפי של היעלמותם באורוגוואי, ■הכלא
 מישפט■ ללא מחרידים בתנאים ארוכות מאסר תקופות

 שעלו מאז היהודית. הנקודה על במיוחד הצביע הוועד
אנטי תעמולה באורוגוואי מופצת לשילטון הפאשיסטים

 ו־ בבתי־כ׳נסת הפגיעות ורבו בגלוי, וניארנאצית שמית
 בפעילותם במיוחד מתגאה הוועד יהודיים. בבתי־קבדות

 אף הוא המישטר. נגד אורוגוואי יהודי של הענפה
 ממנה ודרש בתמימות, קצת אולי ישראל לממשלת פנה

 אינטלקטואלים שלושה ׳של מצבם על מידע שתבקש
סולי של הצ׳מפי׳ון בגין, .70ה־ בשנות שנעצרו יהודיים
יהודית׳ דריות

 של לגורלם לדאוג התבקש
׳ליברוף. ומגואל רוזנקוף מאוריסיו בלייר, אדווארדו
 מעצרי בימי קשות עונה ,1976ב־ שנעצר בלייר,
 וסופר, עיתונאי רוזנקוף, עקבותיו. נעלמו ומאז הראשונים

 נוראים זדשפלה בתנאי שנים משמונה יותר כבר כלוא
 רופא ליברוף, והנפשית. הפיסית בבריאותו ■קשות שפגעו
 1976 במאי נחטף לחוליו, ודאגתו באנושיותו ידוע שהיה
גורלו. על דבר נודע לא ומאז

בעק ושוחרר 1972ב־ שנעצר עצמו, ויגלייטי דניאל
 התרגש פול־סארטר, ז׳אן שיזם כבד בינלאומי לחץ בות

 אחרי בירושלים הופיע הוא בישראל. מביקורו מאוד
 החמה קבלת־הפנים נוכח ונדהם ושם, ביד מרגש ביקור

ונלהב. גדול קהל של
יפה. ישראל גם יש

:בריטניה
61 בגיל ריענון

 מפלגת של למועמדה שנבחר ,67ה־ בן פוט מייקל
 מרענן חידוש מהווה לראשות־הממשלה, הבריטית הלייבור

 ,80ה־ שנוח של הימני בעידן הבינלאומי. הפוליטי בנוף
 ומרגראט רגן רונאלד כמו אישים בכיפה שולטים שבו

 במשך מזוהה שהיה איש של בניצחונו לזלזל אין תאצ׳ר,
 ),63( ,היל׳ דנים על הרדיקלי, השמאל עם רבות שנים

בלייבור. הימין מנהיג
 קאראדון הלורד של אחיו פוט, היה 60ה* בשנות

 של המובהק דוברו ),242 מועצת־ד,ביטחון החלטת (אבי
ב והאנטי-אמריקאי ההומניסטי הסוציאליסטי, השמאל

 מיבניים שינויים של נלהב חסיד היה פוט בריטניה.
הדר בהתקרבות תומך הרכושנית, בחברה מרחיקי-לכח

 תקף הוא גרעיני. לחימוש ומתנגד לנייטראליזם, גתית
 צרפת, (בין 1956ב- סואץ קנוניית את רב בכישרון
הסוצי המגמות את בהתמדה וטיפח וישראל) בריטניה

השלישי. בעולם השיחרור בתנועות אליסטיות
 ,1976 במארס למרכז. פוט התקרב האחרונות בשנים

 הימין, במנהיג פוט התחרה וילסון, הדולר פרישת אחרי
 קאלהאן, קולות. 27 של ברוב והפסיד קאלהאן, ג׳יימם

 ערמומי, מנהיג הוא האינטלקטואל, לפום גמור שבניגוד
 ושיתף לסגנו פוט את מינה ביצוע, כושר ובעל פרגמטי

 בלייבור, השמאל מנהיגי הדרך. כל לאורך פעולה עימו
 וברברה בן ווג׳ווד אנטוני כמו שבהם, המזהירים בעיקר
 את שירת הוא במקצת. התקרנף שפוט סבורים קאסל,
שמ עמדה הרוב, סיעת בראש גילה, בנאמנות, מנהיגו

 פעם לא וזנח פרלמנטריות, לרפורמות הנוגע בכל רנית
המפלגה. צביון על החשובים במאבקים השמאלי האגף את

 הצטיין לא פוט ז׳ יהיה שלא ממשלה ראש־
 איש הוא קיים. לא פשוט הניהולי כושרו כשר. במיוחד
 בדמותו רבים. בשטחים ידע ועתיר מעולה נואם מקסים,

 הלייבור מנהיגי לכל אנטי־חיזה ספק, ללא מהווה, הוא
אטלי. קלמנט מאז

שה טוען קלנר, פיטר השנון, הבריטי העיתונאי
 שהתחפש מועמד בין בעצם, ניטש, להילי פוט בין מאבק

 סוציאל־דימוקרט. שהוא הטוען יריבו, לבין לאיש־שמאל
 בכותרת: מאמרו את ובצדק, קלנר, הכתיר זאת עם

 על מבריקה (פרפרזה דנים״ שאינו מועמד של ״החשיבות
 קלנר רצינות). של חשיבותה וויילד, אוסקר של מחזהו

 הקרוב ימני מוניטאריסט הילי, את ניצח שפוט גורס
מעמי חלק שנטש למרות בשמרנים, המתון האגף לגישת

פוט מייקל מתון שמאלן
מדנים יפה יותר

 והמרכז השמאל בקולות זכה פוט השמאליות. דותיו
 את לעצור הלייבור, פעילי רוב מגמת את בכך מסמל והוא

 נגדית, קוטבית גישה באמצעות תאצ׳ר של הקיצוני הימין
 פוט. על-ידי ברהיטות שתוצג במהותה, סוציאליסטית

 בבי־בי־סי, הצהיר בלייבור, השמאל מנהיג בן. טוני
 הוא האחרונות, השנים בארבע פוט על ביקורתו שחרף
העמוקים. השמאליים בשורשיו מאמין

 חזיתי ואידיאולוגי פוליטי מאבק על הכריז עצמו פוט
 שנים. כשלוש בעוד שיערכו לבחירות, עד השמרנים נגד

 לפוט כשקרא טעה, טיימס שסאנדיי מקווים תומכיו
 לבריטניה יהיה שלא ביותר הנחמד ״ראשיהממשלח

לעולם״.
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ה לשבועון רגן רונאלד שהעניק מקיף, בראיון
 זיקונו את המנצח הסתיר לא ״טיים״, אמריקאי
 קיסינג׳ר. הנרי של ולמדיניותו לדרכו הרעיונית

 קמבודיה לפישעי אחריותו שעל עצמו, היקר הנרי
 עידן שתם בצהלה הודיע היום, חולקים אין וצ׳ילה

השלי בעולם זכויות-האדם על חפיטפוטים קארטר.
 מיכשול יהוו לא הלטינית, באמריקה בעיקר שי,

ארצות־הברית. של מעצמתית למדיניות
 להענקת הנוגע בכל מסוייג רגן חיה זאת עם
 רגן אמר לשאלה בתשובה לקיסינג׳ר. רישמי תפקיד
מה חלק להיות רוצה שאינו בפירוש טען שהנרי

 מיוחדות, שליחויות עצמו על יקבל זאת עם ממשלה.
הארימן. אוורל המפורסם, הנודד השגריר נוסח

ש להניח יש בישראל, הצוהלים לבל בניגוד
והחב חברות-הנפט מלובי תושפע רגן של ממשלתו

 ח- לממשלה לצפות כנראה, יש, העל־לאומיות. רות
.1956 מאז ביותר אנטי־ישראלית
 ישנו לא קיסינג׳ר של והשפעתו רגן של הצהרותיו
 יעדיף כוח של במדיניות שמאמין מי עובדות־יסוד.

 של המוסרניים נאומיו כל על ערב-חסעודית את
בגין.


