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ה דינ מ ב
העם

חדש הימנו!
 קמל עובד, עם לישון, -לד

 ההימגון היה זה רגליך;״
 ועידת של האמיתי

ההסתדרות
 שרה דגליר!" הרם עובד, עם ״קום
שהת ההסתדרות, בוועידת המקהלה

האינטר של המילים השבוע. כנסה
 הידהדו והמשופץ המחודש נציונל
 המהפכן של מנגינתו לצלילי באולם,

 יותר לפני השיר את שחיבר הצרפתי,
 העולם ששמע לפני עוד שנה, ממאה

קיסר. וישראל חפר חיים על
 לא וגם קם, לא העובד העם אולם

 להצגה התייחס הוא דגליו. את הרים
 בחיי ביותר החשוב האירוע — כולה

 — שנים ארבע במשר ההסתדרות
ממנו. למעלה שאין בשיוויון־נפש

פיהק. העובד העם
 הגוף היא ההסתדרות מיוצג? מי

 היא במדינה. ביותר הגדול הציבורי
 היא. כבירה. כלכלית עוצמה בעלת
 מדוע, אדיר. פוליטי כוח בידיה מרכזת

 מכל שיממון של ריח נודף כן, אם
מעשיה?

 בסיסמות זו ועידה גם עסקה החגיגיים,
 המאבק לעיקר: שניגשה עד נבובות,

 הוותיקים, העסקנים בין הכיסאות על
 טיבה מה מזמן שכחו מהם רבים אשר
עבודה. של

 עד הדגלים את קיפל העובד העם
 ודר שנים, ארבע בעוד הבאה, לוועידה

לישון. לר

הממשלה
המישחק שם

 הסכמה יש אחד דבר על
וחוסיין: פרס ביין אמיתית
 הליכוד את לסל? שיש

מהממשלה
 את להוציא הוא: המישחק שם
 להוציא דיוק: ליתר הכלים. מן הליכוד

הממשלה. מן הליכוד את
איר?

 להסכים השבוע: התבהר זה גם
 שבמים־ ,בינלאומית לוועידת־שלום

יש בין ישיר משא־ומתן ינוהל גדתה
 בגירסה או, והפלסטינים. ירדן ראל,

 משא־ומתן ש״תלווה" הישראלית:
זה. ישיר

לכר. להסכים יכול אינו הליכוד

 והד־ החשובה המשימה הוא הליכוד
ביותר. חופה

 לקיים יכול חוסיין שאין מובן
 הדעת על יעלה לא כלל כזה. הסכם
 בינלאומית בוועידה תופיע שירדן

 על מקובלת תהיה שלא במישלחת
 לגבי ספק קיים היה אם אש״ף. הנהגת
 היטב. השבוע הובהרה הרי זו, נקודה
 מובארב חוסני של ארוכה פגישה
 מאסיבית בצורה הפגינה ערפאת ויאסר

 בתהליך- תפקיד־מפתח ממלא שאש״ף
 לא בלעדיו וכי הערבי, בעולם השלום

לפעול. הגורמים שאר יוכלו
 לעצמו: הסתם, מן אומר, חוסיין אד

 לסלק יש כל קודם בשעתה. לצרה דיה
 ישראל. את מייצג מי ונדע הליכוד, את

 מי הבא: הנושא על נדבר אחר־כר
הערבים. את מייצג

מיפלגות
מיליונרית אצר ארוחה

 אבו־חצירא אהרון הגיע איך
 הסיתרון האדם? בגיין אל

בארוחת־ערב טמון
זוהי בארצות־הברית. נולד חדש זוג

מאוד צר גשר

 את ״להחזיר הסיסמה כר על מעידה
הש שהושמעה לחבריה!" ההסתדרות

 ראשי גם משמע: ראשיה. בפי בוע
 הידועה בעובדה. מודים ההסתדרות

 שייכת שההסתדרות החברים, לכל
 עסקני־מיפלגות. של למימסד כיום

 העובד׳ ״העם שלה. כבתיר בה העושה
״בבית". בה מרגיש אינו

במ עובדי־הכפיים של עצום רוב
 שיש מיזרחיים, יהודים כיום הם דינה
 המימסד נגד עמוקה טינה להם

 בהסתדרות, לשלוט הממשיר האשכנזי
 של הבולטת התימנית זהותו למרות

 עוד מנוכרים ישראל ערביי המזכ״ל.
 ברוב אמיתי ייצוג להם אין יותר.

 הפועלים ואילו ההסתדרות. מוסדות
 — בישראל ביותר המנוצלים
 — הכבושים השטחים מן העובדים

 ההסתדרות, על־ידי כלל מיוצגים אינם
 בדיכוי והתומכת מקיומם, המתעלמת
 בגדה שלהם המיקצועיים האיגודים
וברצועה.

 ההסתדרות, כי יודעים גם הפועלים
 שלה, העובדים חברת באמצעות

 המיקצועי האיגוד להיות המתיימרת
 המעסיקים אחד למעשה היא שלהם,

 העולם של הגילוי במדינה. הגדולים
 כי ,)5 עמוד תשקיף, מדור הזה(ראה

 בהתאחדות חברים ממפעליה כמה
 הרגשתם את מאשר אך התעשיינים,

 של הבוסים לבין בינם כי העובדים, של
תהום. פעורה ההסתדרות

ת. או ס  צלילי שנמוגו אחרי הכי
הנאומים שהסתיימו ואחרי המקהלה,

 לכר מסכים היה עצמו שמיר יצחק
 הוא אבל הרוטציה. מחיר זהו אם ברצון,
 עמיתיו, על־ידי וברגליו בידיו כבול

הרו עם יחד אותו לקבור המבקשים
טציה.

 בשעה הליכוד. של הפסנתר
 במקהלה השבוע שרו הליכוד שראשי

ב באה אינה בינלאומית שוועידה
 התפוצץ זו נקודה על וכי ,חשבון

 שעל בכר חשו לא הם הממשלה,
פרס. שימעון דווקא מנצח המקהלה
מע אחד על־ידי שהוגדר האיש

 מפעיל בלתי־נלאה", כ״חתרן מיתיו
 הוא מזהירה. בצורה כישוריו את עתה
 על פנסתרן כמו הליכוד שרי על מנגן

קלידיו.
 פרס. של התעמולה שופרות כל
 בלי־לאות הדליפו ובעולם, בארץ
 וחוסיין. פרס בין הסכם קיים שכבר

 שלהם הסודית בפגישה הושג הוא
 שניהם. על־ידי שהוכחשה באירופה.

 לכינוס מסכים פרס ההסכם: תוכן
 מסכים חוסיין בינלאומית, ועידה
 במיש־ אגשי־אש״ף שיתוף על לוותר

הירדנית־פלסטינית. לחת
 על המקובל זה, הסכם סמר על
 מקווה הדתיות, והמיפלגות המעיר

 הממשלה, מן הליכוד את לסלק פרס
 עצמה הממשלה את לפרק מבלי

).6.11 הזה (העולם
 מאוד יתכן בשעתה. לצרה דיה
 לנופף ברצון לפרס מניח שחוסיין
שסילוק חשבון מתור זאת, בהסכמה

 להקמת כמעיר הגישושים של תולדה
 ב־ המדובר בראשותו. צרה ממשלה

 וחבר־ פרס שימעון ראש־הממשלה
 אבו־ אהרון מתמ״י, הבודד הכנסת
חצירא.

 במישלחת אבו־חצירא של נוכחותו
 ראש־ של (בראשותו הישראלית
 מאוד, עד בלטה לאו״ס הממשלה)

 רבות, וספקולציות כותרות והולידה
 מירקם־ של תוצאה היה זה אקט אולם

 השניים שיצרו יותר, עמוק יחסים
 היתה אשת־הקשר בארצות־הברית.

 חברה ויין, ליליאן היפה המיליונרית
הנ שתרומותיה השניים, של אישית
בפולי לשם־דבר הפכו לתמ״י דיבות
 בביתה ערכה ויין הישראלית. טיקה

 פרס. לכבוד אינטימית ארוחת־ערב
 אבו־ את גם כללה המוזמנים רשימת
 ויין אולם בקנדה, ששהה חצירא,

 תקפוץ לבוא! חייב ״אתה התעקשה:
 קצרצרה טיסה זאת ומה לארוחה.״ רק

 של במושגים חשובה, ארוחה לצורך
חוג־הסילון? בת ויין,

והוכ בנעימים עברה ארוחת־הערב
 את פרס הזמין בתומה בהצלחה. תרה

 בבניין־ למחרת עימו לבקר אבו־חצירא
 במכונית־ לשם הגיע פרס האו״ם.
 ל־ הצטרף אבו־חצירא ואילו השרד,

 ברגל, שצעדו המכובדים מישלחת
בניין־האו״ם. לעבר מבניין־השגרירות

 המשותף. הבילוי הסתיים לא בזאת
 ואבו־ פרס — השניים נראו בערב

 נהנים ויין, בני־הזוג בחברת — חצירא
מהצגה.
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