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עיסקה
סובה!

 לשר״ כיאה בקפידה לבוש גבר קאמיליון, אוסקר
 שהודחה לפני הסתיו, בתחילת בלישכתו אותי קיבל חוץ,

 פיטרה 1981 בדצמבר 22ב״ חבר. היה שבה הממשלה
 ומינתה ממשלתו, ואת ויולה הגנרל את השלטת הכת

גאלטיירי. ליאופולדו אחר, גנראל כנשיא תחתיו
 הצבאית, לחונטה כפופה הארגנטינית הממשלה

 שחילופי־ כך השילטון, במוסדות להחזיק הממשיכה
 שינוי עדיין, מבשרים, אינם השונים במישרדים גברי

במדיניות.
הסתם, מן מבטאות, הקודם שר־החוץ של תשובותיו

החדשה. הממשלה של עמדותיה את גם
 פירסם ״סאגדיי־טיימם״ הבריטי העיתון *

 ארגנטיני תובלה כמטוס השתמשו שישראלים
 חזרה בדרפו כרית־המועצות, מעל שהופל

 וחרקי־חי־ נשק לפרס שהעביר אחר מטהראן,
ל ישראל משילטונות הסכרים ביקשתם לוף.

ץ זו תקרית
 פרטית חברה אם נבקש. לא גם הסברים, ביקשנו לא

 כלשהו, במיבצע להשתתף החליטה כלשהי ארגנטינית
ארגנטינה. ממשלת עם קשר שום לזה אין  עם ככואנום־איירם, השר, אדוני נפגשת, •

 סייר אשר ע'אלי, כוטרוס המצרי, •טר־החוץ
 ממשלות לשכנע כדי דרום־אמריקה כמדינות

וונצו אורוגוואי ארגנטינה, כמו מדינות של
 תשג* האם כסיני. כבוח־השלום להשתתף אלה

ז ארגנטינאים — יהודים חיילים גם לסיני רו
 סיני. בעניין החליטה לא עדיין ארגנטינה ממשלת

 יכול שאיני כף בטוח. לא זה אך — שנשתתף אפשר
 תרשה לכן מוקדם. עדיין זה זו. שאלה על לך להענות

לך. לענות שלא לי
אח בעיתונים גם הישראלית, בעיתונות •
 את אילצה שארגנטינה פורסם כעולם, רים

 שהיא הבטחה תמורת נשק לה למכור ישראל
 הכחשתם אתם יהודיה. של חייהם על תגן

אלה. ידיעות
 להכחישה צורך שאין מגוחכת, כל־כך הזו הטענה

 אני זאת. הכחישה ממשלת־ישראל גם דרך־אגב, שוב.
 כאשר לחצים שום תחת עומדת אינה שישראל חושב

הלאומיים. צעדיה על מחליטה היא

 אתה היהודים. לעניין ברשותך נחזור +
להצ במכדטלת-ארגנטינה, כחבר אדוני, מוכן,

ורכו שחייהם תסכימו שלא העולם לפני היר
7כסכנה יהיו ארצך יהודי של שם

 גם אלא כחבר־ממשלה, רק זה את אומר הייתי לא
 סכנה כאילו מרחפת לפיה הטענה, ארגנטיני. כאזרח

 הופרכה יהודי, שהוא משום מישהו של ראשו מעל
 תכריז ארגנטינה שממשלת צורך אין המציאות. על־ידי

 היהודים. אזרחיה לביטחון ערובות שתיתן או כזה, דבר
ששאלת... לשאלה סיבה כל אין לכך. זקוקים אינם הם

 שר־ אדוני רבות, פעמים הכחשתם •
 אודה בארגנטינה. אנטי־שמיות שקיימת החוץ,

 שעד יתכן זה איך לי, תסביר אם מאוד לך
 יהודי קולונל יהודי, גנרל בארגנטינה אין היום

 לכם היה לא מדוע אחד. יהודי מייג׳ור ואפילו
 מדובר להזכירך, ז יהודי שגריר אף עתה עד

איש. אלף 400 בת כקהילה
 תופסים היהודית הקהילה אנשי בעולם רבות במדינות

 שהיהודים מקובל זה אין אבל בצמרת, חשוב מקום
 לשמוע רוצה הייתי בצבא. חשובים לתפקידים יגיעו
לדרגות מגיעים שהיהודים מקובל זה האם :ממך

אירופה? במדינות בצבא בכירות
יהו אלף צ5כ־ יש שכה הקטנה, בצילה •
 יהודי, הגיע — אלף 30 היותר לכל — דים

 חיל־ מפקד לתפקיד כרדיצ׳בסקי, חוזה הגנרל
 בברזיל כשגריר. שימש הוא אחר־כך האוויר.

 ככרית־ אפילו יהודיים. גנרלים כשיכעה יש
 רכים יהודים הגיעו הקומוניסטית המועצות

וכשרות־החוץ. כצבא בכירים לתפקידים
הדר בסולם לטפס רוצים אינם בארגנטינה היהודים

 ארגנטינה, בצבא יהודים גנרלים היום אין אם בצבא. גות
 באשר גנרלים. להיות רוצים שאינם משום פשוט זה

 לתפקיד שאמיס הרלדו מונה עכשיו רק :יהודי לדיפלומט
יהודי. הוא בצרפת. ארגנטינה שגריר  בכית• קברות אנטי־שמים חללו 1980כ־ •

 כואנום־איירס, ליד ליניירם, שכפרוור העלמין
 ציפתה היהודית הקהילה מצבות. והשמידו

 בכיסוי־ההוצאות לפחות ישתתפו שהשלטונות
 מדוע קרה. לא זה אך כית־הקכרות. לשיקם

מהטרו אחר אף נתגלה לא אדוני, היום, עד
 ובמוסדות ככתי־כנסת פצצות שהניחו ריסטים
ץ אחרים יהודיים

ההתנק מבצעי את לגלות אפשרי תמיד לא לצערי,
 הטרוריזם את לגלות קל לא זה הטרוריסטיות. שויות
 היינו ממשיכות, היו אלה תופעות אם הקיצוני. הימני

האלה. המבצעים הם מי לדעת יכולים
 אלכנו הגנרל את ראיינתי 4979 כשנת •

 הדגיש, הוא שר־הפנים־לשעכר. — הרגינדגי
 ובזכותם ישראל של כחוק־השכות מכיר שהוא

 אם התנ״כית.״ למולדתם ״לחזור היהודים של
 יהודים אלף צ00ד יחריף, בארגנטינה המצב

ליש לנסוע יחליטו — למשל — ארגנטיניים
 כפי חופשית, יציאה אדוני,־ להם, תאפשר ראל,
7 היום שזה

הדעת. על מתקבלת אינה קצת זו שאלה דעתי, לפי
 — כזו שאלה על לענות יוכל לא ארגנטיני אזרח אף
 שמחר, לי שאמרת כאילו זד. בשלילה. ולא בחיוב לא

 על בארגנטינה, אנטי־בריטית אווירה שתתעורר משום
 אנטי- אווירה שתתעורר או, !מכאן להגר האנגלים
 אנטי- אווירה או לעזוב! הפולנים על ולכן פולנית,
לצאת! הספרדים ועל ספרדית
 ממוצא שאזרח חושבים אנו שאין להדגיש רוצה אני
 פחות הוא יפאני, או ספרדי, או רוסי, ממוצא או יהודי,

 לעולם הגירה, של כמדינה אחר. ארגנטיני מכל ארגנטיני
 זו, במדינה החי ארגנטיני, שאזרח להסכים, נוכל לא

מאחרים. ארגנטיני פחות יהיה
 לחזור יחליטו איטלקים אלף 200 למשל אם אבל,
 יחליטו יהודים אלף 200 או — ויחזרו — לאיטליה

 הוכחה תהיה זו — לארצות־הברית או לישראל לנסוע
 של קבוצה אם אומה. להיות פסקה שארגנטינה לכך

 להגיע ניאלץ אנו להגר, הימים באחד תחליט אזרחים
 תוהו־ובוהו, של לתקופה נכנסה שארגנטינה למסקנה

 קורת־גג לשמש יותר תוכל לא ולכן אנדרלמוסיה, של
ארגנטיני. לשום
 התקפות 27 בארגנטינה היו ,1979כ- •

קי על סיסמות כגון פומביות, אנטי־שמיות
 ככתי־כנסת ליבנות־חכלה בתים, של רות

ועוד. כבתי־עלמין אחרים, יהודיים ובמוסדות

 .15ל״ ההתקפות מיספר אמנם, ירד, 1980כ־
 מכדשלת־ארגנ־ אף־פעם שמענו לא מדוע אך

 לא מדוע 7 אלה פגיעות על פומבי גינוי טינה
־7 ככואנוס־איירס כית-כנסת לפוצץ הנסיון גונה

בחריפות! זאת גינתה שממשלת־ארגנטינה חושב אני
בברזיל. הייתי הזמן שבאותו מפני בטוח, איני בעצם...

 להוכיח שאוכל כדי שוב, יקרה שזה רוצה איני אך
 שאם בטוח אני כאלה. תופעות מגנה שממשלת־ארגנטינה

פומבי. יהיה הגינוי שנית, יקרה זה
 ,9 בערוץ כואנוס־איירם, של בטלוויזיה +

 אופי בעלת שהיתה תוכנית השנה הוקרנה
ליהו ייהס עורך־התוכנית מובהק. אנטי-שמי

 מיטב לפי שליליות, קולקטיביות תכונות דים
 מהנדס המרואיין, את ושאל הגזענית, המסורת

איטמים עצמם היהודים אין לדעתו האם יהודי,

קאמיליץ* שר־החוץ עם זוהר כתב
!' הארגנטינית האומה סוף יהיה ״זה•

 אחרי הממשלה שתקה מדוע נגדם. כאיכה
ו ,תוכנית
 פשוטה מסיבה לתוכנית, להתייחס יכול איני לצערי,

 את ראיתי ולא קרה, כשזה בארגנטינה הייתי לא —
נכ שהתוכנית התרשמתי ששמעתי, ממה אך התוכנית•

 תוכנית להפיק התכוונו לא העורכים טוטלי. כישלון שלה
 קאריקטו־ על ביקורת למתוח רק ניסו הם אנטי-שמית.

 באור היהודים את שהציגו ימי־הביניים, מתקופת רות
שלילי.

 נשאר הצופים ואצל היטב, ערוכה היתד, לא התוכנית
 המפיק של שכוונתו למרות — אנטי־שמית שהיא הרושם

האנטי המושגים על הומוריסטית ביקורת למתוח היתד,
 אישית. שאלה שר־החוץ, אדוני לסיום, •שמיים.
כמע בכיר עיתונאי היית רכות שנים כמשך

 הנפוץ העיתון שהוא ״קלארין״, היומון רכת
 תפוצתו, על־פי והמדורג, בארגנטינה, כיותר
 כעיתונאי כעולם. השמיני או השביעי כמקום

 אך לעמך. תנאי, ככל האמת, את לספר עליך
 להעמיד דרשת ארצך, של 1 מס׳ בדיפלומט

 על העיתונאות, למיקצוע עמית פלילי לדין
 למאסר עכשיו צפוי הוא האמת. את שסיפר

 גם להיות אדוני, זה, איך שנים. שמונה של
7 שר־חוץ וגם עיתונאי
 על התפקידים. שני בין סתירה כל אין לדעתי,

 שחובה אלא האמת, את לגלות החובה מוטלת העיתונאי
 אם לו. שידוע מה כל את לספר אותו מחייבת אינה זו

 במשך ששמע כל את מפרסם היה למשל, ליפמן, וולטר
 או זמנן, טרם מילחמות לפריצת גורם היד, הוא חייו,

פריצתן. את מונע שהיה
 ראש־מערכת שימשתי רב, זמן במשך עיתונאי הייתי

 שידענו, כל את מפרסם הייתי ים קלארין. העיתון
 הכל מפרסמים היינו אם למדינה. עצום נזק גורם הייתי
עיתונות. יותר קיימת היתה לא יודעים, שאנו

הארגנטיני. מישרד;החוץ של וישנזי תצלום *

 הנשיא וידלה, הגנרל של הצבאי המשטר
ד,רודנים. משלושת ואחד דאז

 ביטלו אשר הגנרלים, את שיבחה היא
להו והוציאו ארגנטינה של הפרלמנט את
 שכונו וגברים נשים מישפט, ללא רג,

שמאלנית״. מחתרת ו״אנשי ״טרוריסטים״
 סיפר בבואנום־איירם, ישראל בשגרירות

שבהן התביעות על בכיר דיפלומט לי

 — שלה המארחים אל אברך הגברת באה
האי הוצאות את ששילם הצבאי השילטון

 לעבור דרשה היא בארגנטינה. שלה רוח
 שהראשון מפני שני, למלון אחד ממלון

בעיניה. מפואר מספיק היה לא
בק את מילאו בבואנוס־איירס הגנרלים

 גברת הספיקה לא משום־כך ואולי שותיה,
 המת־ בשחור, האמהות את לפגוש אברך

בשבוע חמישי יום בכל שנים מזה אספות

 בית־זד שמול פלאסה־דה־מאז׳ו, בכיכר
 גורלם על פרטים לבקש כדי נשיאות,

 על־ מבתיהם שהוצאו הנעדרים, בניהן של
 המישטרה ושל הצבא של בלשים ידי

בלתי-ידוע. למקום והובאו
 אלה לאמהות דבר נמסר לא היום עד

 ביגדי-אבל לובשות הן בניהן. גורל על
 לבנות, מיטפחות חובשות ראשיהן ועל

הקורבן. של שמו שעליהן

 את ששיבח אחר, ישראלי עיתונאי
 תמיר, נחמן הוא בארגנטינה, המישטר
ההסתד בעיתון מאמריו את שפירסם

פיר הארגנטינית העיתונות דבר. רות
 העי- של דבריו את גדולה בהבלטה מה

 של מישטר־החוק־והסדר על תונאי־התייר
הצבאית. הכת

כך — השילטונות של החזקה ״היד
)74 בעמוד (המשך




