
כהן יגאל
הקורבן

הישר שבלייהתיקשורת שעה ^
 הבא־ בסיפור שוב הפליגו אליים ^
 שנים, כמה מדי עצמו על החוזר גלי,
 ברב שוב המורד אולמרט אהוד על

 מהרשימה אותו ומדיח תורן, ובמורה
 אליעזר שר־הבריאות עסקו לכנסת,
בחלוקת עצמו ואולמרט שוסטק

 ברע״ם: של הגדולה התומית
המבחיל התואיל אורגן איו

 השגי, מקומו את ידיו במו כהן
 נפל לע״ם, ברשימת הבטוח,

 לא אך מבריק, לתרגיל קורבן
 בשיתוך אולמרט, של נקי, הכי

 של סביל או פעיל פעולה
שוסטק.

 ברור רוב יש כהן ליגאל
 המורכבת לע״ם, בהנהלת

 לשעבר. ע־־מ מאנשי ברובה
 בקלות הביס 1981 בבחירות

 על בהצבעה אולמרט אהוד את
 במקום שובץ השני, המקום

 אול־ הליכוד. ברשימת 16ה־
 במקום להסתפק נאלץ מרט

.26ה־
 רוב יש שלכהן ברור, היה הפעם גם

 בעצמו הרואה אולמרט, בהנהלה. גדול
 בסיעת הבולטים האנשים אחד את

 את לקדם החליט בכנסת, הליכוד
 נחישות גברה בעיקר ויהי־מה. עצמו,
 רוני הגדול, כשמתחרהו בנושא, דעתו

 בשביעיה השני למקום נבחר מילוא,
את למצוא רצה אהוד חרות. של השניה

 על חשובות תיזכורות כמה קיבל
 ששיב־ ,הלאומית בהסתדרות מעמדו

 את ״גנב״ דעתו), את לשנות אותו נעו
 והכריז הרישמיים, והניירות החותמות

ברשימה. הראשון כעל עצמו על
 המשיכו ואולמרט כהן יגאל
 רוב השתתפו שבה החוקית, בישיבה

 הרוב את ניצל לא כהן חברי־ההנהלה.
 אולמרט בדיבורו. עמר שלו, המוחלט

 אבי והד״ר שני כהן ראשון, נבחר
השלישי. למקום אלנצווייג

 כהן נוכח הבחירה למחרת
 ושום־ שאולמרט לדעת, הנדהם

 הנושא את להביא הסכימו טק
 ראש־ של בלעדית לבוררות
בתפקי שמיר, יצחק הממשלה

הליכוד. כמנהיג דו
 של הטון את מאוד הנמיכו השניים

 הטור קוראי כביכול. ביניהם, המריבה
 קול הירושלמי, במקומון אולמרט של

 שאולמרט להיווכח, נדהמו ירושלים,
 סתמי מישפט הגדול ל״אוייבו״ הקדיש

להתחשבן הטור יריעת את וניצל אחר,

 קורבנם, את משאירים כשהם השלל,
ומלא־זעם. חסר־אונים כהן, יגאל ח"כ

 העצמאי״, ה.,מרכז ותיקי שני
 משופשפים(יש פוליטיקים זוג

 עבדו ״מסואבים״) האומרים:
והסימ התמים כהן על בעיניים

 לתכבים, הנוגע בבל פטי.
 בגידה מעשי מזימות-חצר,

 לאכול יכולים הם והיתממות,
לארוחת-בוקר. כהן כמו אנשים

 אחד את רקחו כר, עשו באמת הם
 אך המוצלחים, ממעשי־התעלולים

היש הפולטיקה שידעה המחליאים,
האחרונות. בשנים ראלית

מעל
למילוא!

 שנולד צבר )56( כהן יגאל ״כ ןץ
 וחי תל־ערשים, רפול, של במושב 1 1

 קיצוני, נץ הוא הזה, היום עצם ער שם
 כאיש עברו חרף דבר, לכל ליכודניק

 שמרן גם הוא תנועת־העבודה.
 מאוד הקרוב כלכליים, בנושאים
 העכשווית בצמרת הרווחות לתפיסות

 שמיר־ארנס־כהן־אורגד. חרות, של
 בהצלחה שהדייר בצה״ל, לשעבר קצין
 ארצות־ ,באירופה הגרנ״ע מטעם רבה

 בתנועת־ פעיל ואפריקה, הברית
ב במושבי־עולם ומדריך המושבים
ירושלים. פרוזדור
 שהתגלגל רפ״י, איש היה כהן

 והיה (ע״מ), הממלכתית לרשימה
 המרכז ״עקרבי עם משושביני־החתונה

שהתגר ואולמרט, שוסטק העצמאי״,
 והפוליטיים, הרוחניים מתאומיהם שו

נוף. ועקיבא תמיר שמואל
 החליף ,1975 מאז בכנסת מכהן הוא

 לקבל כדי שהתפטר שרון, אריאל את
 לאחרונה רבץ. יצחק של כיועצו מינוי
 יושב־ סגן לתפקיד כהן יגאל נבחר
 את בהצלחה שריכז אחרי הכנסת, ראש

 של בווערת־הכספים סיעת־הליכוד
הכנסת.
 בשמו אותו מכנים הכל — כהן
 על אהוד ח״כ הוא — יגאל הפרטי,
 הוא זאת, עם יריביו. ועל חבריו

 באופן נאיבי מאוד, קטן פוליטיקאי
ממש. מדהים

יגאל איבד שעבר בשבוע
10

 ברשימת־הליכוד, מילוא מעל עצמו
הגדולה. המזימה נולדה אף וכך

 גוררות ^
גילעדית ^67

 על לשמור הסכים שכהן כיוון̂ 
והש הראשון שהמקום המסורת, )₪1

 העצמאי״, ״המרכז יוצאי ביד יהיו לישי
 השני, המקום את יתפוס הוא ואילו

 הזמן שהגיע לשכנעו, אולמרט הצליח
 בן כבר הוא האיש שוסטק. את להחליף

 נימוקים — מתפקד בקושי הוא ,73
 הרפ״יסטית אוזנו את לסבר שנועדו

 את להוציא החליטו השניים כהן. של
 לחילופין, או, מהרשימה, בכלל שוסטק
 ואילו השלישי, המקום את לו להעניק
לאולמרט. נועד הראשון המקום

 הכרחית, היתה וחבריו כהן הסכמת
 בהנהלת ברור רוב להם שיש מכיוון
 ח״כ גם הובא העניינים בסוד לע״ם.

בהסתד מנגנון איש הירשזון, אברהם
האי שהתלות הלאומית, העובדים רות
 היא זה באירגון שלו והכלכלית שית

עצומה.
 יותר מאוחר שהתרחשה ההצגה

 מז׳נבה, הגיע שוסטק לציבור. מוכרת
 לקבל סירב ואחר־כך ״הסכים״ תחילה

 פרש השלישי, המקום את עצמו על
 הירשזון, (כולל אנשיו עם מהישיבה

אבל שוסטק, נגד לקשר שותף שהיה

אולמרט
חלקלק עורך־דין

נוף. עקיבא עם
 להתבהר. התחילה התמונה

״לפ חותרים ושוסטק אולמרט
 במקום שוסטק הוגנת״: שרה

 (בו בשני אולמרט הראשון,
 ואילו מלכתחילה) בעצם, רצה,
מטה! כלפי יידחק כהן

 לבדיחה בלע״ם הבחירות נהפכו כר
הצ לא אבל ״ניסה" אולמרט עצובה.

 המריבה אחרי משוסטק, להיפטר ליח
 הנושא שכל שמיר, התפייסות. באה
 בהחלט, מובן גועל״נפש בו מעורר הזה

 הניצים. שני בין הירושה את יחלק
 אם ספק לע״ם, אנשי לשאר אשר

 הנוסף הריאלי המקום את יקבלו אפילו
לרשותם. העומד

נב2£ מ
מריר

מנושלים נותרו ואנשיו כהן גאל ^
 הזה להעולם סיפר כהן ונדהמים.

 את לשכנע בידו עלה בקושי־רב שרק
 אנשי דווקא באולמרט. לתמוך חבריו

 את המכירים לע״ם, של סניף־ירושלים
 התעקשו היטב, הירושלמי הח״כ

 כהן של לתחנוניו ונענו נגרו, להצביע
 של לפעולתו השכר שלום. דרכי מפני
 הדחה מיידי: היה ״חברו״ עבור כהן

הליכוד. ברשימת ממקומו
 את המהווים בע״מ, כהן של חבריו

 פנה עצמו כהן התארגנו. בלע״ם, הרוב
 צילום את למיצער, ודרש לשמיר,

 שוסטק־כהן־ כלומר ,1981מ־ המצב
 הנושא את בדק הוא אולמרט־הירשזון.

 קבעו והכל מישפטיים, מומחים עס
 תקפות ההנהלה שקיימה שהבחירות

בהחלט.
 בביזיונות לו שדי לכהן אמר שמיר

 לו להעניק מבקש והוא לע״ם, של
 כהן לדברי הבעיה. את לפתור הזדמנות

 הביע אבל צודק, שהוא שמיר לו אמר
 התפתחו בה מהדרך רבה התמרמרות
העניינים.

 נהנה, הוא — לאולמרט אשר
 תאושר אם העולמות. מכל כדרכו,
 הראשון. יהיה הוא — ההנהלה החלטת

 את לחלק כצפוי, שמיר, יחליט אם
 יהיה הוא שוסטק, לבין בינו השלל
כהן. יגאל יהיה הקורבן השני.

■ ברעם חיים

הנויסגדי פוצץ שבו היום
 )9 מעמוד (המשך
 והכנסת לתפקידם, להיכנס הספיקו

לתפקד הוסיפה 10ה־
 לפני הודיעו וירדן סוריה ״מצריים,

אולמרט. אהוד אמר איחור,״ על שעה
 הערביות הממשלות ״ראשי
 רפי הודיע במלה," היום מתכנסות

 אותו הפך במארוקו שביקורו אדרי,
עצמו. בעיני למומחה
 תיקן מוסלמיות,״ אלא ערביות, ״לא

שריד. יוסי אותו
״מספרים דיווח: יודע־סוד

 לנו להגיש עומדות שמדינות״המערב
 האשמים את למסור — אולטימטום

 את להעביר בינלאומי, לטריבונל
 נאמנות של לשילטון מיד ירושלים

 את עצמה על שתקבל בינלאומית
 לירושלים להכניס המיסגדים, שיקום

 למסור אמריקאי־בריטי־צרפתי, כוח
 לכוח חודש תוך ורצועת־עזה הגדה את
 לוועידת-שלום לבוא האו״ם, של

 אש״ף. בהשתתפות בינלאומית
 על אמבארגו הטילו האמריקאים

 שאם והודיעו לישלאל נשק מישלוח
 תוך תיפסק האולטימטום, את נקבל לא
 האמריקאית, הז(זרה כל שעות 24

 העברת וגם והביטחונית, הכלכלית
המגבית.״ כספי

 יעזור שזה עצמם את משלים ״הם
 בסירה ״הם רבין, יצחק ליגלג להם,"

 אם תמיד: להם אמרתי איתנו. אחת
ישקעו!" הם גם נשקע, אנחנו

 שולמית העירה נחמה," באמת ״זוהי
אלוני.

 של בחדרו השניה, בקומה
 שמיר יצחק נפגשו ראש־הממשלה,

 הסכמה ביניהם היתה פרס. ושימעון
 ממשלת־ליכוד־ מחייב המצב מלאה:
 פרס הבחירות, תוצאות לאור לאומי.

 סגנו יהיה שמיר ראש־הממשלה, יהיה
ושר־החוץ.

 שאל שר־הביטחון?״ יהיה ״מי
שמיר.

 השניים פרס, התלוצץ שרון?״ ״אולי
 החמור. למצב מייד חזרו אך צחקו,
אין בינינו שלפחות ״טוב

 פרס שמיר. העיר חילוקי־דיעות,״
בראשו. ניענע
 את ^שקט לגייס החליטו הם

■ יי. ■ יהמילואים. י  המתינו העולם שבכל מרות י
 נדהמו חריפה, סובייטית לתגובה /

באה. כאשר הכל
 המעצמה התעטפה יומיים,' במשך

 ״הזקנים בשתיקה. הסובייטית
 אמרו עצה,״ מטכסים בקרמלין

 ידע, של בהבעה הקרמלינולוגים
הגמורה. אי־יריעתם את שהסתירה

 הפסיקו ,15.45 בשעה הראשון, ביום
 את רבות בארצות תחנות־השידור

 עתה זה כי להודיע כדי שידוריהם
 הכוחות חשובה: ידיעה התקבלה

 הועמדו ברית״המועצות של הגרעיניים
הכן. במצב

 סוכנות מסרה רקות כמה כעבור
 חבר מטעם הודעה טאס״ס

 צוטט (כך בן־עלי. חייקר הפוליטבורו
 הסוכנות נהגה אז (ד7 בהודעה. השם

 גיידר הרוסי, בשמו לאיש לקרוא
עלאייב).

 כי בקביעה נפתחה ההודעה
 הן המוסלמיות הסובייטיות הקהיליות

 המוסלמי, העולם של בלתי־נפרד חלק
 שביצעו הנתעב הפשע על־ידי שנפגע
 כי' נאמר אחר־כך בירושלים. הציונים

 את מעמידה כולה ברית־המועצות
 אם המוסלמי, העולם לרשות עוצמתה

 למילחמת־קודש לצאת יחליט
 סוכנת הציונית, בכנופייה

האמריקאי. האימפריאליזם
 הזה הסרטן את לבער הזמן ״הגיע

 בן־עלי. אמר התיכון,״ המיזרח מגוף
 הועמדו הסובייטים הגרעיניןים הכוחות

 לעולם מעל לפרוש כדי הכן, במצב
 גרעינית, הגנה של מטריה המוסלמי

 ארצות־הברית של האיומים פני מול
 יעזו הציוניים הפושעים ״אם וישראל.

 הג׳יהאד נגד גרעיני בנשק להשתמש
 לאיים אף או הצודק, המוסלמי
 תהסס לא זה, בנשק בשימוש

 נישקה. את להפעיל ברית־המועצות
 הבטיח מלהתקיים!" תחדל תל־אביב
הסובייטי. המדינאי

 שעות 24 תוך לכנס הציע הוא
סובייטית־מוסלמית־אמריקאית. ועידה

ישראל. גורל על להחליט כדי
 האמריקאיים ״האימפריאליסטים

 הימים בשלושת כי לדעת צריכים
 סיים העולם,״ פני השתנו האחרונים

 הברית ״ארצות־ הודעתו. את בן־עלי
 הקאפי־ המערב מעצמת־על. אינה שוב

 פשיטת־הרגל. סף על עומד טליסטי
 בנות־בריתה עם יחד בריתהמועצות,

 מוקד את עכשיו מהוות המוסלמיות,
 ומנוי בעולם, והכלכלי הצבאי הכוח
 כדי זו בעוצמה להשתמש עימן וגמור
 האימפריאליזם מנגע העולם את לטהר

והציונות."
 כי נודע 16.05 בשעה

 שעה מזה נתונה ארצות־הברית
 השעה באותה מלאה. גרעינית בכוננות

 אל ופנה בטלוויזיה, רגן הנשיא הופיע
 למנוע בקריאה הקרמלין מנהיגי
 לטוס נכונותו על הודיע הוא שואה.

למוסקווה. מיד
,1984 ביולי 29 יום שהיום, ״יתכן

 האנושי,״ המין של האחרון היום הוא
 הגרמנית הטלוויזיה של הקריין אמר

מהדורת־הערב. את בפתחו הראשונה,
 גברים רבבות אמרו בתל־אביב

 גם היו ביניהם למישפחותיהם. שלום
חברי־המחתרת.

■ ■ ■
 התנדנד שעות כמה משך ך*
ומוות. חיים בין העולם ^

 במקצת: לו רווח בבוקר השני ביום
למוסקווה. טס רגן רונלד הנשיא

 היה כבר הסובייטית, לבירה בבואו
 במאזן־הכוחות שינוי שחל לכל ברור

 היה לא ארצות־הברית נשיא הגלובלי:
 הזקן צ׳רניינקו .2 מס׳ אלא ,1 מס׳ עוד

 החיוך זוטר. שותף כאל אליו התייחס
 כאשר מפניו, נמחק רגן של הנצחי

 עמיתו של הבוטים לדברים הקשיב
 היה הסובייטי המנהיג גם אך הסובייטי.

המוס ההתקוממות מעוצמת מודאג
האפשריות. והשלכותיה למית,

 הסובייטית־ ההודעה פורסמה כאשר
 על ירדה היא המסכמת, אמריקאית

 הגדולים שני כמהלומת־אגרוף. ישראל
 גבולות אל לחזור ישראל שעל החליטו

 את ימים. חודש תוך 1967 ביוני 4ה־
 מטעם כוח שם יתפוס צה״ל מקום

 של מיחידות מורכב שיהיה האו״ם,
 ה־ וצ׳כוסלובקיה. צרפת יוגוסלביה,

 לנציב יימסר אלה בשטחים שילטון
 שידאג הודי, גנרל האו״ם, מטעם עליון

 העם לידי השטח של מסודרת להעברה
 על־ידי שיגובש נוהל לפי הפלסטיני,

 תוך תימסר המיזרחית ירושלים האו״ם.
איטלקית. יחידה לידי ימים שלושה

 12 תוך להודיע נדרשה ישראל
 אלה. תנאים לקבל הסכמתה על שעות

 על הודעה אז עד תתקבל לא אם
 אמבארגו לאלתר עליה יוטל הסכמתה,
 מיסחר כל של איסור — טוטאלי

 כלכלי סיוע כל הפסקת עימה,
 והים האוויר קשרי הפסקת אמריקאי,

נשק. של מישלוח כל והפסקת
הישי היתד, זו, ידיעה הגיעה כאשר

 ממשלת־האחדות־ של הראשונה בה
 חיוורות כשפניו בעיצומה. הלאומית

הדברים. את פרס שימעון קרא כסיד,
 שר־הביטחון קרא שערוריה!״ ״זוהי

 את לדחות הציע הוא ארנס. משה
 בהת־ ולפתוח הסף על האולטימטום

 לפני וסוריה, ירדן על קפת־מנע
 יוכלו המאוחדים הערביים שהכוחות
 ״נגיע ישראל. על להתקפה להתרכז
 ונהיה שעות, 48 תוך ולעמאן לדמשק
הבטיח. מצרית,״ להתקפה מוכנים

 שר־ נבון, יצחק שאל אז?״ ״ומה
 העולם כל מול לבדנו ״נעמוד החוץ.

נוסף?״ נשק בלי כסף, בלי המוסלמי,
 אך וחצי, שעות שש נמשך הוויכוח

 לרגע אף הטיל לא הנוכחים מן איש
בתוצאתו. ספק

ל 1956ב־ נכנע בן־גוריון ״דויד
 הזכיר אמריקאי־סובייטי," אולטימטום

 עכשיו ברירה. לו היתה ״לא פרס.
 היא השאלה חמור. יותר הרבה המצב

 שלישי, בית חורבן עצמנו על נביא אם
להציל." שניתן מה נציל או

 מעטות דקות בבוקר, השלישי ביום
 פירסמה האולטימטום, שפג לפי

 הריש־^ הודעתה את ממשלת־ישראל
_יי► מית•

 7עז״ עולם פגי מול ובאבל, ״בזעם
 של מעשודטירוף בעיקבות ומתנכר,

 על אסון שהמיטו בריונים קומץ
ישראל.״״ ממשלת החליטה האומה,

2438 הזה העולם


