
 שמיו־מירוא הצמד
 מרניות־חוץ מנהו

 משלו, עצמאית
הן3 גאולה בנוסח

 במישרד, ועובדים למישרדו, הלך הנדהם ענוג
 נראה שהוא סיפרו הזה, להעולם כך על שדיווחו

 לשווא, עליו שנטפלו אמר לעובדיו בהלם. כשרוי
 השר. של לקו בהתאם בדיוק היה לירוקים ושיחסו
 אחרי יומיים שנערכה ועד־העובדים, בישיבת
 שמיר־ של ביחס כללי באורח דנו הזאת, השיחה
 עם קשר ליצור וסוכם הוותיקים, לעובדים מילוא
 כמובן, (הכוונה, וה״מיפלגה״ ההסתדרות ראשי

 לעובדים התנכלות למנוע כדי העבודה), למיפלגת
החרות. לתנועת משתייכים שאינם

 המכריע רובם למדי. קשה היא במישרד האווירה
 אפילו או העבודה, למיפלגת מקורבים העובדים של

 שרים של ארוכה שורה רישמי. באורח בה חברים
 יגיעו שלומם אנשי שרק לכך דאגה מפא״יניקים

 בחוץ־לארץ. בכירים ולתפקידים המישרד לצמרת
 בכלל, אחרות מיפלגות חברי של הקיפוח הרגשת
ההש־ בהחלט. מוצדקת היתה במיוחד, חרות ואנשי השלו□ טירפוד

 מישרד סמנכ״ל זומן אחדים שבועות פני ^
 לשיחה ענוג, ישעיהו אירופה, לענייני החוץ /

 ראש־הממשלה, וממלא־מקום החוץ שר בלישכת
 ונושא שמיר של סגנו גם נכח בשיחה שמיר. יצחק
מילוא. רוני ח״כ החרות, בתנועת העיקרי כליו

ב ששירת מיקצוען, ותיק, דיפלומט הוא ענוג
 בארצות־הברית, השאר בין — בעולם רבות מדינות

מקו ושגריר. ציר בתפקידי — ובקנדה בבריטניה
 מוצקות פוליטיות ריעות לאיש שאין מספרים, רביו

ל עצמו רואה הוא ביותר. סיגי ט כ  (עובר־ סרוונ
המוש בצורה ממשלה כל לשרת שעליו מדינה),

 על יתר־על־המידה להקשות מבלי ביותר, למת
 לו המוכתב הסיגנון על אפילו או המדיני, הכיוון

מלמעלה.
ליד הוא ענוג  שעבר ברומניה, איזור־מריבה י
 מצירוף־מקרים וכתוצאה ליד, מיד רבות פעמים

האי השפות רוב את מדבר גם הוא זה היסטורי
 ונימוסיו זאת, עובדה זר. מיבטא בלי כמעט רופיות,
 את עבורו הכשירו והחלקלקים־משהו, הטובים
ומעניינת. מגוונת דיפלומטית לקאריירה הקרקע
ישר פנימית בפוליטיקה כלל עסק לא ענוג

הבו מיפלגה. בשום במיוחד פעיל היה ולא אלית,
 הפוליטי לקו שנאמנותו כלל, בדרך סברו, שלו סים

 די היתה הזאת ההשערה פגם. ללא היא שלהם
 לזעזע שמתפקידו סבור, איננו ענוג מוצדקת.

לפיתרון. משלו דרכים להציע או .מוסדות־עולם,
 במישרד־החוץ לחיים הזאת הפרגמטית הגישה

 ירדה, האחרונות בשנים למדי. משתלמת היתה
 הפעילות עקב מישרד־החוץ, של קרנו אומנם,

 בנושאי־חוץ בישראל הממשלות ראשי של הרבה
 אלא מאיר). וגולדה בגין מנחם בימי (בעיקר
 שמיר של ובחירתו בגין, של נפילתו שאחרי

 במידה שוקמה, ושר־החוץ, כראש־ממשלה
 המישרד. של יוקרתו מסויימת,

 בין מוחלטת כמעט הפרדה קיימת כיום
 ראש־הממשלה. למישרד מישרד־החוץ

 לנושאי זמנו רוב את מקדיש פרס שימעון
ש וכלכלה, פנים  על נוטל שהוא אומרים וי

 משר־האוצר, האחריות מירב את עצמו
 פרס בפני לגמרי סגר רבין מודעי. יצחק

 מישרד־החוץ ואילו מישרד־הבטחון, את
 קבוצת־שמיר של העיקרי למיבצר הפך

החרות. בתנועת
 את כמובן, חיזקה, למישרד מילוא של צירופו

 ולנהל ראש־הממשלה ממישרד להיבדל הנטיה
עצמאית. יותר או פחות חוץ מדיניות

 קצרה היתה ולסגנו לשר ענוג בין השיחה
 ש־ סברו, הפוליטי הדרג אנשי ובלתי־נעימה.

 עם המפורסמת בשיחתו מדי מתונה נימה נקט ענוג
הת שענוג טען, מילוא מגרמניה. הירוקים נציגי
אחר את לגרמנים ״לדחוף מפורשות מהוראות עלם
 הביא התגונן, ענוג הגרון.״ לתוך לשואה יותם

 בכל עליו התלוננו שהירוקים העובדה את כראייה
6כלי־התקשורת.

 יותר קבעה העבודה למיפלגת האירגונית תייכות
הריעות. מאשר

 התקבלו לא פשוט זאת, לעומת חרות, אנשי
נחו בתפקידים עצמם את מצאו או למשרד־החוץ,

לאחרים. ובהשוואה כישוריהם, לעומת תים

 מילוא רוצי בח"כ הנתקלים |י*>תבים,
 את לשבח מרבים הכנסת, #■במימון

 סגו״שר־ של הידידותי והמזג ההומור
 הרחוקים אצשים גם ).36(הצעיר החוץ
 להבין שקשה מעירים, מחרות מאוד
 את ומכפישים לרוני, נטפלים מדוע
לשווא. שמו

 לא האלה הכתבים שרוב להניח יש
 כששר״המישטרה השבוע, ביציע היו

 הנוגעות שאילתות על ענה בר״לב חיים
נש מהן באחת בתי-הסוהר. לשירות

 הסוהר בבית התנאים על בר־לב אל
פולי אסירים כלואים בו בשכם, נד ג

ב זה בכלא ביקר בר-לב רבים. טיים
 לשיפור לפעול והבטיח ,1984 אוקטובר
 סיפר לשאילתה בתשובתו התנאים.

הבט את קיים אומנם שהוא בר-לב,
שיפורים. כמה והכניס חתו,

ב המיטות מיספר דולל השאר בין
החז אושרה סדינים, הונפקו חדר, כל
 הכסן׳ סכום עודכן מקלטי-רדיו, קת

 יום נוסף בקנטינה, מוצרים לרכישת
לתפי סידורים נעשו לביקורים, אחד

בציבור. לה
 השר, של כלשונו ביצוע,״ .בשלבי

שי והתקנת נוספים, כיורים נמצאים
 ומיתקנים הטיולים בחצרות רותים

זה. מסוג אחרים
 ה- את ממקומו הקפיץ הזה המידע

 שאל לגלגנית קול בנימת מחרות. ח"כ
 ג למיזוג־ בקשר ״מה בר-לגט את מילוא

 מהניירות עיניו את נשא בר״לב אוויר!״
 ״אני תתערב: היו״ר שואל!" .מי שלפניו:
להשיב." צריך לא אתה מצטער,

 מלאות- עיניים במילוא נעץ בר־לב
 אני אבל להשיב, צריך לא .אני בוז:

 תהיה מילוא, רוני חבר־הכנסת רוצה.
 34 להיות תנסה - ספורט תעשה גבר,

 סטר. בחדר אנשים. 20 עוד עם שעות
 24 שם תספור לסגן-השר: מציע אני

 מיזוג-א- על תדבר כך ואחר שעות,
וויר.״

ש מילוא, רוני ח״כ  מיפלגתית תודעה לו שי
 מובהקת, מק־קארתיסטית ונטיה במיוחד חריפה
 מצב את לשנות יכולתו כמיטב לעשות החליט

הדברים.
 מילוא של שאנשיו מספרים, במישרד

הש ציוני עם מפורטות, רשימות מכינים
 מיש■ עובדי כל של מיפלגתית, תייכות

 לקבוע בדעתו נחוש מילוא רד־החוץ.
ניתן.״ שעוד זמן ״כל עובדות
 מזכ״ל עם קבוע קשר מקיימת העובדים הנהגת

 בירושלים, המיפלגה צמרת ועם העבודה, מיפלגת
פוליטי. ״טיהור״ למנוע כדי

 להקצין ומילוא שמיר מנסים במקביל
 מישרד־ של המסורתי הפוליטי הקו את

ניכרות. הצלחות להם היו ובכך החוץ,
 לסדר הצעה כהן גאולה ח״כ העלתה השבוע

 בוואשינג־ לפעול הדחוף ״הצורך בנושא היום
 ברית־המוע־ עם ארצות־הברית יחסי שחידוש טון,
 ו־ ליהודים שערי״היציאה בפתיחת גם יותנה צות

 כהן בחרה הזאת הכותרת את ציון״. אסירי שיחרור
 ארצות־ יחסי ״חידוש המוזר המושג ועל בעצמה,
 יוצרים זכות לה יש ברית־המועצות״ עם הברית
מלאה.

 על הרגילים האיומים מלבד הכיל, הנאום
 לכתובתה ביותר תקיפות אזהרות גם הסובייטים,

יש של ״ובנושא אופייני: מישפט וושינגטון. של
 חד- באורח לומר הממשלה חייבת פה — ראל

 ישראל. בלי ישראל על שיחות שום אין משמעי:
 המימשל מצד ההרגעות למרות זאת לומר עליה

הא ההרגעות את מכירים כבר אנחנו האמריקאי.
 התיור בשביל שילמנו כבר מה יודעים אנחנו לה...
הבית...״ בעל פה אנחנו ארצות־הברית. של כים

 ממשלה של ששר־חוץ ציפו הכל
 מנדבות החיה ישראלית,
 האבטרנ כל את והמבבבת

 יוריד הגלובאלי, הבינמעצמתי המאבק
 שמיר, אבל מבדר־היום. כזאת הצעה

 גילה מילוא, של הפעילה בתמיכתו
 הדברים עם הסכמה זהרבה התלהבות

 להעביר הציע ואף כהן, של המתלהמים
לוועדת־החוץ־והביטחון. הצעתה את

 ביתר ממקדת רק זאת פרלמנטרית תקרית
 הכפול בתהליך הציבור של תשומת־ליבו את שאת

מנ האישי במישור מישרד־החוץ: על עתה העובר
 כדי עובדי־המישרד, את להפחיד ומילוא שמיר סים

 מיפלגתית צרה, מדיניות לביצוע אותם לרתום
 הם העקרוני במישור הבינלאומית. בזירה מובהקת,

 יוזמת־שלום, כל בטירפוד תפקידם עיקר את רואים
 למצרים ישראל בין היחסים של נוסף בשיבוש
 רונאלד של במימשל ביותר הקיצוני בזרם ובתמיכה

 בעיות הסובייטים. אל התקרבות כל השולל רגן,
 רחוקות העולם שלום או גרעיני נשק פירוק של

 זה על בתיחכומו עולה שאינו הזה, מהצמד מאוד
■ ברעם חיים עצמה• כהן גאולה של

 אמריקאיות,
על שלה

במדינה
העם

 המילחמה
תר האווירית ביו
 אסקימואים החליטו אילו
האן, גיינגיס מעללי על

מגוחך יותר זה היה לא *
אסקי שישה החליטו כאילו זה היה
 שג׳ינגים בטענה אמת שאין מואים

 שכרת לפני קורבנותיו את העליב חאן
 בפירא־ אותם והערים ראשיהם את

גולגלות. של מידות
 שאינם מיקריים, אמריקאים שישה

 מסויי־ שבשיחה החליטו דבר, יודעים
מסויים. דבר שרון אריאל אמר לא מת

מה? אז
החלי אילו גם בסכינים. להרוג

ה שהשבועון המושבעים טו א ר ם(  טיי
 לא בזדון, שרון את השמיץ )5 עמוד

 היה יכול שרון רבר. משנה זה היה
 כמו תהלוכת־ניצחון, לעצמו לערוך
 עטורת־ ממילחמה החוזר רומי קיסר

 את יודע הישראלי הציבור אך ניצחון,
 את חרצה כבר וההיסטוריה האמת,
דינה.

 מילחמה — מילחמת־הלבנון
 ראש־ בעזרת שרון אריאל יזם שאותה
שהת וחבורת־אפסים כושל ממשלה

פשע. היתה — כממשלה חפשה
ובביצו בתפיסתה פשע היתה היא

עה.
ביסו מונחת שהיתה התפיסה לפי

דיק בלבנון להשליט שרון התכוון דה,
 ומיפ־ אל־ג׳מאיל באשיר של טטורה

 עוד ביצעו הפלאנגות הפלאנגות. לגת
 שבאחד נוראיים, מעשי־טבח לפני־כן

בני ישראלי: עד״ראיה נוכח היה מהם
בן־אליעזר. מין

 כוונתם את הסתירו לא הפלאנגות
הפלי מיליון חצי את מלבנון להבריח

ליש נאמרו הדברים הפלסטיניים. טים
הס בתוספת מלא, ובפה בגלוי ראלים

בסכי מהם חלק להרוג השיטה: ברת
בבהלה. יברחו שההמונים כדי נים,

 החליט כאשר מגוחך. פסק־דין
 הלוקה רמטכ״ל בעזרת שרון, אריאל

ש ראש־ממשלה מוסרית, באי־שפיות
 להכניס רופסת, וממשלה בעננים חי

 למחנות־הפלי־ אנשי־הפלאנגות את
 שיהיה לדעת מוכרח היה הוא טים,
מלכ הכוונה היתה זאת שהרי טבח.

תחילה.
 אם לשאלה חשיבות שום אין לכן

 הפלאג־ לראשי אמר לא או אמר שרון
 בא־ מות את ״לנקום" שצריכים גות

 מתוכנית־ חלק היה ההמוני הרצח שיר.
ומלכתחילה. עצמה, המילחמה

האמריק המושבעים של פסק־הדין
 היה הוא רע. או טוב היה לא איים

מ היה הוא חשיבות. כל חסר פשוט
גוחך.

 התפלה. ההצגה הסתיימה השבוע
 הי־ שרון, אריאל של מילחמותיו מכל

ביותר. האווילית זו תה
- איש. בה נהרג לא לפחות אך

מיפלגות
קטנוני ,.קותר״

לא־מבריק, תרגיל
מועיל, לא

מזיק ורק
 שח״כ קורה איך ישראלית: חידה

ש רייסח, (מיכה הליכוד של  לו שי
 מהמערך, ראש־ממשלה נגד טענות

מהליכוד? הוא שגם לשר־החוץ, פונה
 המאבק במיסגרת סיפור־המעשה:

 החליטה שעליו פרס, שימעון נגר
 הורה ),23.1 הזה חרות(העולם צמרת

 רייסר לח״ב מילוא, רוני שר־החוץ, סגן
 היועצים אינפלאציית על ״להתלבש

 ריו נבון שרייסר הניח מילוא פרס.״ של
 לעשות הנאותה הדרך את למצוא כדי

 היועצים גלריית על הפירסומים זאת.
 בעידן בראש־הממשלה, לפגוע עשויים

 על ודיבורים בתקציב קיצוצים של
 ח״כ של מלאכתו מנופחים. מנגנונים

די־קלה. נראתה רייסר
)14 בעמוד (המשך
2474 הזה העולם

י

יי


