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 במאבק תום עד להישחק מצויינים
שינ השילטון, על ולמוות לחיים

הלי — הגדולים הגושים שני הלו
 דד לכנסת בבחירות והמערך, כוד
 סבורים במערך וגם בליכוד גם .11
 ולמיס־ שרון לאריאל שקרה מה כי

 של בבחירות שלומציון, לגתו,
ולמיפלגתו, דיין ולמשה ,1977

 על לחזור וייצמן עומד עכשיו
 לו אין כי טוען הוא גם דרך. אותה

 של ההתארגנות לנסיון קשר כל
יצ המרדניים, הליברליים הח״כים

ב ואומר זייגרמן, ודרור ברמן חק
 רשימה להקים בדעתו יש כי גלוי

 לא הוא אם כמובן, זה, כל אישית.
 החרות. תנועת את להציל ייקרא

על לדיבורים בזילזול מתייחם הוא

 ד״ןחמנות ומשה שרון אריאד גם
 אישיות, ושימות לעצמם הקימו
 ההכקו בשטח למקמו ניסו שהם
 ושניהם ־ והמערך הדינור שבין

הגדורים! הגושים שני נין נשחקו
 יקרה ,1981 של בבחירות תל״ם,

 רשי- לעצמו יקים אם לווייצמן גם
מה.

 כל רבות. הן הדמיון נקודות
 ועזר המנוח דיין שרון, — השלושה

 שלא לשעבר, גנרלים הם וייצמן
 מרכזי־כוח לעצמם לגבש הצליחו

נוד היו שלושתם במיפלגותיהם.
 היו לשלושתם שלהם. בכריזמה עים

 היו הם כאשר המתנה. תקופות
ב או הפוליטית, למערכת מחוץ

שוליה.
קיצו נץ הוא שרון אריאל היום

 ניסה הוא 1977 של בבחירות אך ני.
 בשטח אי־שם שלומציון את למקם

 הוא והמערך. הליכוד שבין ההפקר
 יוסי עם פוליטיים רומנים ניהל

 עזרא הפרופסור ועם מחד שריד
הדרך מאידך. הימני־קיצוני זוהר

פעם עוד ובגין: וייצמן
 התאפיינה שלומציון של המדינית
 זכתה והיא מאוד, מוזרים בזיגזגים

מנדטים. בשני
 אחר- שנים ארבע דיין, משה גם
ו הליכוד בין להתמקם ניסה כך,

 הציגה שלו תל״ס תנועת המערך.
 פחות לא תמוהה מדינית תוכנית

שרון. של שלומציון שהציגה מזו
 בבחירות התמודדו ודיין שרון

ל רק חשיבות בה שיש ברשימה
ה בראש העומד זה — אחד אדם

 הבאים את החליף שרון רשימה.
גר שמחליף כמי ברשימה אחריו
 מופגן בזילזול התייחס דיין ביים.

 יגאל למענו שאירגנו במה, לאנשי
ב והרכיב שובל, וזלמן הורביץ

 לפי המועמדים רשימת את עצמו
ראות־עינו.
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ו הליברליים המורדים בין איחוד
רובינ אמנון של שינוי תנועת בין

 ומכחיש וירשובסקי, ומרדכי שטיין
 עם ירוץ שהוא השמועות כל את

תמ״י.
 וייצמן שעזר הדבר פירוש אין
אח אפשרויות ובודק מגשש אינו
 ייקרא לא שהוא למיקרה רות,

החרות. לתנועת בחזרה
 וייצמן עזר של המרכזי עיסוקו

 חדשה, חברה בניהול הוא היום
ממנ 3/?0 שבידו גליל־טכנולוגיות,

 בפיתוח עוסקת זו חברה יותיה.
 חקלאית פסולת להפיכת תוכניות

 מתכות ציפוי לבעלי־חיים, למזון
שי ופיתוח חדשה, תמיסה על־ידי

חייד על־ידי פוספטים להמסת טה
 חברת- היא נליל־טכנולוגיחז קים.
 גליל־תעשיות, אחרת, חברה של בת

 איש־ בידי נמצאות מניותיה שרוב
לאוטמן. דב העסקים

 של סגנו היה לאוטמן התעשיין
 כאשר שביט, (״בומה״) אברהם

 התאחדות־התעש- נשיא היה בומה
 עם לשוחח מרבה וייצמן יינים.

ובאמ שביט, עם גם אך — לאוטמן
 אלה רבים. תעשיינים עם צעותם

 במערך, היום לתמוך מוכנים אינם
 מניותיו את איבד הליכוד גם אך

אצלם.
 שווייצמן אנשים של אחר חוג

 אף בתמ״י, נמצאים עימם משוחח
יצט שהוא הדעת על להעלות שאין

 תמ״י, צעירי זאת. למיפלגה רף
 למדי, רדיקלי יוני קו בעלי שהם

למ מנהיג בווייצמן לראות עשויים
 הנד כמעט זהו אשכנזי. שהוא רות
 שפה מוצאים הם שבו היחידי שא

ה ממנהיגיה שניים עם משותפת
 אוזן אהרון השר תמ״י, של ידועים
 (״פואד״) בנימין התנועה ומזכ״ל

ה עם נמנים אלה שני בן־אליעזר.
בחו עימם שוחח שווייצמן אנשים
האחרונים. דשים
 לא השיחות לכל כי נראה אך
 לא וייצמן מוגדרת. מגמה היתה
 להקים רציניות הכנות שום עשה

 את עשה לא הוא חדשה. מיפלגה
 זה: לצורך ביותר החשוב הדבר

מבחי עצמו את הגדיר לא הוא
 די* מה אמר לא הוא פוליטית. נה

השי את מנהל שהוא יתכן עותיו.
 עסקני על לחץ כאמצעי רק חות

 את להם להזכיר כדי רק חרות.
 שלכאורה האפשרויות ואת קיומו,

 הוא כך משום לרשותו. עומדות הן
 על פומבית הצהרה מפני גם נזהר

 וגם חדשה, מיפלגה להקים כוונתו
ש השיחה שהודלפה אחרי עתה,
מל נמנע הוא בקוסטה־ריקה, ניהל

התהליך. את המשיך
וה לחרות, לחזור רוצה וייצמן

 למרות לפניו, פתוחה עדיין דרך
המכוונת. ההדלפה

■ פרנקל שלמה

בקינשאסה תקרית
ל ה ¥ חי ת ש במטוס, כבר ה  הענקית המישלחת את הוליך י

 ואורחיו הישראלי מישרד־החוץ של
 של בירתו קינשאסה, אל בדרך
 של שליטה ססה־סקו, מובוטו הרודן
 ובעלת לבן לבושה עיתונאית זאיר.
 העיתונאי לוהט, אדמוני שיער
 ארוכה, שיער רעמת בעל צעיר
 מישרד־החווץ שאנשי במה עסקו
 לחבריהם סיפרו הם כהסתה: ראו
 טיב ועל זאיר על עובדות כמה

מובוטו. שם שהנהיג המישטר
 מישרד־החוץ אנשי של החשש

 מובן, היה אנשי־העסקים, ואורחיהם,
 זאיר. על ידעו שהם במה בהתחשב
 שמיר, יצחק דל־ההישגים, שר־ההוץ

יש בין המתפתחים ביחסים רואה
״היסטו דרך פריצת וזאיר ראל

 אנשי-העס- השחורה. ליבשת רית״
 ולהרוויח עיסקות לקשור רצו קים

 ממעריב חששושהעיתונאית הם כסף.
 ידיעות איש והעיתונאי גולן, תמר

 להם יקלקלו קרני, יואב אחרונות,
נפשו את ירעילו הם ההצגה. את

 ל- שהתלוו העיתונאים של תיהם
 שאלות ישאלו העיתונאים מישלחת,

והמא יתרגז, מובוטו לא־נעימות,
ה באירגון שהושקעו הרבים מצים

לטימיון. יירדו ביקור
ה כל מיותרים. הד החששות אך

חש על הוטסו הזרים עיתונאים
הישרא העיתונאים מובוטו. בון

 שימעון היו וקרני, גולן מלבד לים,
 מ־ פרנקל עוז ישראל, מקול שיפר

 מהטלוויזיה, גונן ירון גלי־צה״ל,
 של עיתונאי שהוא גינאי, אראל

ה את ייצג אך אחרונות ידיעות
 זאיר פראנס־סואר. הצרפתי עיתון

כו של השהות הוצאות את כיסתה
המפו אינטרקונטיננטל במלון לם
 אנשי- בין הבירה. שבקינשאסה אר

 חברת־ של נציגים היו העסקים
 תה־ל של כור־סחר, של העובדים,

 אייזנברג. שאול המיליארדר ושל
 מלבד — שהעיתונאים בה-במידה

 לתקריות, גרמו לא — וקרני גולן
עס עשו לא אנשי־העסקים גם כך

 מכירהרבים. קים
היטב

קרני עיתונאי
משהו ידע

ם ת  עשה העיקריים העסקי
■  של הצבאי הנספח עם מובוטו י

 (״אבר- אברהם האלוף המישלחת,
 השליט עם שנפגש טמיר, שה״)

עי בארבע פגישות לכמה הזאירי
 שני מישראל רוצה מובוטו ניים.

 שטמיר שר-הביטחון, שרק דברים,
 מובוטו לספקם. יכול נציגו, הוא

 מישמר לו תקים שישראל רוצה
 כל מפני חייו על שיגן נשיאותי

ושיש :הפיכה או התנקשות נסיון
 ותצייד תאמן למענו, תקים ראל

 הגבול על שתשמור אוגדה בנשק
אנגולה. ובין זאיר שבין הרגיש

 מאנגולה מורדים פלשו כאשר
 בסוף לגבול, הסמוך קטנגה למחוז
סו- של כיסאו התנודד ,70זד שנות

גולן עיתונאית
הרבה ידעה

באת נספה שבעלה אחדי קונגו).
 תקופה במשך היתה היא יופיה,
 שם זאיר, בירת בקינשאסה ארוכה
 היתד. לגולן באוניברסיטה. לימדה

השג עם סוערת אהבה פרשת אז
בקינשאסה. הניגרי ריר

ה אחד של מנהיג היה השגריר
 שבצפו־ והגדולים החשובים שבטים

 מוסלמי, היה הוא ניגריה. של נה
.לפרשת התייחס בניגריה והשילטון

 במיקצוע המשיכה היא לפאריס,
 נציגת היא השאר ובין העיתונאות,

 השחורה. וביבשת באירופה מעריב
מסתפ שאינה עיתונאית היא גולן
ת הוא בפאריס ביתה בדיווח. קת מ
 לאנשי אפריקאיים, לגולים ועד

ו השלישי, מהעולם רבים שמאל
אי בפוליטיקאים נפגשים הם שם

רופיים.
 הישראלי שר־החוץ עם למסעה

 בדו״ח מצויידת גולן באה בזאיר
עוב החושף אמנסמי, של האחרון

 מיש- על ומזעזעות מדהימות דות
 היחידי מובוטו. של הרצחני טרו

ש גולן, מלבד הישראלים, מבין
קר יואב הוא זאיר, על משהו ידע

 חדשות- עורך שהיה ,26ה־ בן ני
 תקופה עבד בגלי־צררל, החוץ

 עבר ואחר־כך במעריב, מסויימת
 משמש הוא שם אחרונות, לידיעות

מערכתחדשות-חוץ. של ככתב
הסתה?

 מישרד־החוץ של חששות לץ
ו קרני של והתעקשותם מחד, י י

 מאידך, עבודתם את לעשות גולן
 שעות שאירעה לתקרית הביאה

 המישלחת שהגיעה אחרי ספורות
 אכלו אנשי-העסקים לקינשאסה.

ארו שבה במיסעדה ארוחת־צהריים
 מחיר — דולר מאה עולה לאיש חה

 אזרח של עבודה חודשי שיבעה
 מישרד- ואנשי העיתונאים זאירי.
 השגריר, של בביתו התאספו החוץ

 שהקים זה שהיה מיכאל, מיכאל
 בדרום- הישראלית השגרירות את

הגזענית. אפריקה
 ישראל, קול איש דווקא זה היה
 ישראל אם ששאל שיפר, שמעון

או את בחשבון להביא צריכה' לא
 היא כאשר מאיר, המישטר פי

 מישרד- אנשי עימה. יחסים מטפחת
 למערכת הצלחה בכך ראו החוץ

 השגריר וקרני. גולן של ההסתה
ל מתשובה התחמקו ושר־החוץ

 על לספר התחיל השגריר שאלה.
החוד ארבעת בת משהותו רשמיו

 היה לו שגם אמר הוא בזאיר. שים
ל הגיע שהוא לפני שלילי רושם

 ועתה השתנה, הרושם אבל מדינה.
 ש- העובדה את מאוד מעריך הוא

 לאחדות להביא הצליח מובוטו
 מ־ מרוצים זאיר ותושבי לאומית,
סישטרו.

 השגריר, יודע כיצד שאל קרני
 חושבים מה חודשים, ארבעה אחרי

 עמד השגריר הזאירים. מיליון 30
 זאירים, מיליון 27 רק שיש כך על
ש להודות לבסוף, מוכן, היה אך

 תושבי חושבים מה רק יודע הוא
 מיליון שלושה קינשאסה, הבירה,

במיספר. וחצי
ו גולן, תמר התערבה עכשיו

 מהות מהי יסביר השגריר כי ביקשה
 סגן־ וישראל. זאיר בין היחסים

 במישרד- אפריקה מחלקת מנהל
שאם לה אמר גוילן, גדי החוץ,

 ונאשו - מזאיר נעם גורשה גורן תמו העיתונאית
!בלתי־נמנעת התקוית היתה דשם שנח חיא

 המיכרות מרוכזים בקטנגה בוטו.
 לא ובלעדיהם זאיר, של העשירים

בשילטונו. להחזיק טו מוס יוכל
ש מובוטורק חצה ממישרד־החוץ

קונ חברי על השפעתו את יפעיל
 כדי יהודי, ממוצא אמריקאיים, גרס

 לזאיר יותר חיובי יחס יגלו שאלה
 האמריקאי החוץ בסיוע כשמדובר

זו. למדינה
עי של נוקבות שאלות שום

 של כנים מאמצים ושום תונאים
 לא עיסקות, לקשור אנשי־עסקים

ממטחתיו. מובוטו את להזיז יכלו
 גולן תמר של השאלות לא גם

 זה אין גולן לתמר קרני. יואב או
(לשעבר בזאיר הראשון הביקור

ה והמורה השגריר בין האהבה
מרובה. בחומרה ישראלית

דיפלומ לחצים הפעילו הניגרים
 — זאיר ממשלת על אדירים טיים
 המדינה. את לעזוב נאלצה וגולן
מזאיר. גורשה למעשה היא

 היא מהניגרי, להתרחק לא כדי
 חוף־השנהב, סמוכה, למדינה עברה

 הו־ לנשיא טובה ידידה הפכה שם
ה היתד. היא ולימים פואה־בואני,

ישרא מדינאים ובין בינו מתווכת
ליים.

 בחוף־ה־ גולן תמר היתד. כאשר
 הבי־בי־סי, את ייצגה היא שנהב,
ברי של הממלכתית השידור תחנת
עקרה כשהיא יותר, מאוחר טניה.

 היא בעיניה, חן מוצא לא משהו
 יואב יצאה. גולן לצאת. יכולה
 כמה ואחרי בעיקבותיה, יצא קרני
התדריך. הסתיים דקות

ה על השיחות התנהלו למחרת
 תוך קנזיונלת, מובוטו, של יאכטה

 שמובוטו הקונגו, נהר על שיוט
 היו לא לזאיר. שמו את גם הסב
הת מובוטו נוספות. תקריות שום
ששא לשאלות רבה בסבלנות ייחס

 על במסיבת-העיתונאים אותו לו
 לשאלות רגיל הוא מישטרו. טיב

ש חושב אינו בוודאי והוא אלה,
 הישראלי ממישרד־החוץ מישהו
ב וממישטרו ממנו יסתייג דווקא,

מעשיו. גלל




