
במדינהחשאית שליחות
העם

משמיים אזהרה

 - וייצמז של המיסתורית נסיעתו קשורה האם
 ידיעת־הסקזם עם - כ״חשאית״ שהוגדרה

 נפגש האם חודש? דפני הזה הו-<■ שפירסם
מי? עם כז ואם - סובייטיים אישים עם וייצמן
לה? מחוצה או בברית־המזעצות מה? רשם היכן?

 חודש. לפני הופיעה ידיעה ף*
 הכתיר )30.7.86( הזה העולם 1 1

 מיוחד, ציון — ״סקופ״ בכותרת אותה
לעיתים רק בו משתמש שהשבועון

 הרצינות: בכל וייצמן ביקש הזה,
 יודע. לא שאני משהו יודע אתה ״אולי
 כמו לי.״ ולהודיע פרטים לברר תנסה

במשך זו גם גובשה סובייטית יוזמה כל

 להיעשות צייד הדבר •
 מה לדעת אין כי הרוטציה, לפני
 לאחר וייצמן של מעמדו יהיה
ראש־ אם לדעת גם ואין מכן,

רדינה
העם

ישראל!
ב אי מ א ס- ד  סו: ו
זד.'י,.5ר "•ג-אי׳
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זול ימה3ת״התיךפ

רס6
הקיץ.
 שומי את תקף :ותג

 ׳ התום לעובת ישיאל. ל3
 של ההזב היה שלים,
 לקבץ היה אפשר :ןחגיק.

 על הקדומים הישראלים
 ומתירו לג:־,אד?. יגל ־ם

 לפלישתיס כילד זמז*
בצפוי. ים

 עד הישים את הפת 3־
גספיוד — עברו וסע

תביש.
 עד ודקיב את ספרו ימ

 יפים ספשעבר. אוגוהס,
ה :מצע מי דו  גב עושי ו

היותו.
 קצב־דהייש האודדדם. :לו

 לישת התהפקים ישפמ,
 לתופעת יגאו בשפע.

 לפגרת לנאת דיא אף
 והגידופים הקללות דס

ימות בשאר דאזרדדב

 שגדתו־ שפת־די^ אל דו
 מגילים בלא ;ל־אביב

ע- ענמם אה מז  ל
 לרתשית שיכול

מזזוץ אל בערבים רק

 לישדאלתב וזיתה אחת
 ״קיץתס'~~ גי׳אוסתס על תבו-ו שמש? תמים

אלא השבש, לתום מיתת x
גדבם הך — ידדה

למוסקווה יוזמן וייצמן
מ השבוע השניייו וייבמו עזר  #ס להיסמי םיכן הוא הגחר
 תומאים נ״זויימים. בימאים אעי־ו׳ יי״ד ערסאת, יאשר

 בישראל הנדה 3ורשמי4המ •דיב״שס־לווג סי!יו1ל! מוואיסיס
ניעשי־האלימווז. והפסקת

בו  שויס. 1* לפגי עוד שהשמיע הבהרה על וייגבע ווזר נ
 ומאיסה העמיד שדון(שלוי אריאל אז השמיעו דומה הנהרה

דיין. משה גס ובמרומז
 גס בה שראו היו סיקר*. גראה יייבמן של הונהרתו עיתוי

סוי  עיסו וסתו לקוז לא פרס ששימעון אוזר* לתיסכול, ני
 בתפקיד הגוכוזית לממשלה עורף שווייעסו מניוון למארוקו.

 רקע על נענייגי־השלוסג שיעסוק סי של הבלתי־רשמי
עני העלתותיו  היה זה במסע ״שיתופו אי הרי במעדיים ב

ת כמעס הינ ס אולס ססיז־ת״לתי. נב  להוווזלק רעה לא סי
 שיועד אדי*. רני אהד: פוליסי אדם רק עיסו ולקת בתהילה,

 המא־ העיבור על סיסלגת-הענודה הסתערות את להוביל
כתכה^ בארץ(ראה רוקאי

א. היה לא וייבמו אולם  לקדמו שעומד יודע היא מדונ
דיסאתי. באופן מעמדו את שיעלה משהי
שמר המדיני הסוד זהו זה נשעה ביותר ת
ת יוזמן יייעמן עזד  אגשי* עס להיפגש כדי לברית-המזענו

גבידים. טימשמו
מיס,  וייע*^ של מעולמו אתי* רב ומן מזה העוקבים הסוגיי

ש גו לביאי הוזליסו חישראלי־עדב׳ השליס למען  נבאי
הגד המויאיס תנלניי שבראי הישראלי ס שו ת מלאוה לע א  בז

ד ע סן מ  טוסקווה בין היווסים של נודסליזעיה לקראת ני
 באירופה. גיסרלי במקחש עימו להיפגש רצו תחילה וירושלים.

עבמה. לנרית־המועגות להזנדנו ההליסז עתה אן
 יתייחסו ואיך מפועל. אל המסע ייצא מעי בדוד לא עדיין

 פרס שימשו ני לימיה •ש בממשלה. ויקנסן של שותפיו אליי
ת זה רעיון יקדס ב ד משמע התנתה •שמש שהוא ספני בנ

 נראש־הסמשלח. נהיגתו בתקופת המדינית להתקדמות
הסס יהיה סה נדור סחות וחבריו. שסיד יעוזק של י
 וימיה הרוסעית לפגי להיערך אמוד המסע פנים: בל על

רן גוסף ך סימן-דד ד  שת* בי? נורמלייס יחסים לביגזן ג
המדיגוו^

ה אי ת כ עי מד עו !דפר. ס־ ה  *י
תו מג * ד מ ■. כדגיל. ה חי אי  נניוויזז

שליו׳, ס ע ה ו נ די ס סל פעיגז ני  *•,הנ
ב חוגגי אי נ ו פמנגדד, י מדד־י ו נ  מז

ק רי. *פסר-עדיג של בקגו תו גנ ברי ריז-ד• ■דד דליל• דגר*—! נתו״יזמויז ״.בז*

 זוהי בבדוזב שרבד־ס בויס-ם פזזודס שניתם נדשדאל. לזמעלב שאי־אהשד
 ניהר שאותו־ אחוב רגל ?ל התודה בל

 לשיסעוו לתטזיל מאדזקן פלד חסן
עזר כי בראה פגדד. של הבום פרס,

ה על בבובה הוא ראווה.  תדדה אקבי
 ארב־ מפיידס ייתר* ואו הנפנש־ש שגי
 דזדחממד ד-פירסדש מן תועלת איש

 לסיפגש. ר&תלווה
שות כך, משוס לא בתוות פיסנה פגי

ק ־שיתווה — בבוש קע הו  תג* הפי
 השקעה וש — ברקסי־ההבל יועויב
 פולתדקאי אומבס הוא בוש לעתיד,
 יש אל — בתוג־ת יכולת בעל בשמת

לתיווו כדאי משיש. לודבחר סיכוי לו

30.7.86 הזה״, ב״העולם הסקופ
פרסי עם פגישה להכין

 בראשוניותו בטוח כשהוא רחוקות,
גילוי. של המיוחדת ובחשיבותו
 יוזמן ״וייצמן אמרה: הכותרת
 כי נאמר ובכתבה למוסקווה".
 עזר את להזמין החליטו הסובייטים

 בדרך מיוחדת, כמחווה לארצם, וייצמן
 שתי בין היחסים של לנורמליזאציה

הרוטציה. לפני העיתוי: המדינות.
 ממקורות בא לא הזה הגילוי

 הישראלי'דעו בצד ישראליים.
 שניים־שלושה רק כך על

 את השיג הזה״ ״העולם אנשים.
 מן משלו, במקורות הידיעה

הסובייטי. הצד

ו״צמן? מדוע ♦
מיו היתה הגילוי על תגובה ^

עצמו. הגילוי כמו חדת, 1 (
 למחרת שרואיין עצמו, וייצמן עזר

 ביקש בטלוויזיה, מוקד בתוכנית היום
 את כלל להעלות שלא המראיינים מן

 קיבלו הצייתניים המראיינים הנושא.
 הגילוי הובא לא במבט גם זו. בקשה

הסיבה. מאותה —
 חמקני וייצמן היה פרטיות בשיחות
 אותי,״ מזמינים והיו ״הלוואי לא־פחות:

 דבר!״ לי. ידוע לא אבל רץ. ״הייתי אמר.
העולם בעורר במיקרה, פגש, כאשר

 קרוב לפני התחילו היא רבים. חודשים
האפשריים: השיקולים לשנה.
 גבוהה ברמה לפגישה שר הזמנת •

 חידוש לקראת קדימה גדול צעד היא
 אחת שהיא ישראל, עם היחסים

 ברית־המועצות של החשובות המטרות
 כדי אס — הנדון) (ראה זו בשעה
 ידידי־ישראל של ליבם את לרכוש

 כדי אם האמריקאית, בדעת־הקהל
 מקומה אה לתפוס למוסקווה לאפשר

 למיזרח־ בינלאומית בוועידת־שלום
לכינוסה. חותרת שהיא התיכון,

המתקיי השיגרתיות, הפגישות •
 אישים בין מזומנות לעיתים מות

 האו״ם, במרכז וסובייטיים ישראליים
 ממלאות אינן העצרת, כינוס לרגל

זה. תפקיד
יש ראש־ממשלת הזמנת •
 הזמנת מדי. גדול צעד היא ראל

 כאשר רצויה, אינה שר־החוץ
 יצחק הזה התפקיד את ממלא
 שר־הביטחו; הזמנת שמיר.

 בגלל בחשבון, באה אינה
 שהיתה הצבאית המשמעות

כזה. לביקור ניתנת
 הערבים על מקובל וייצמן עזר •
 כן ועל אחר, ישראלי שר מכל יותר

 שליליות תגובות פחות ביקורו יעורר
אחר. ביקור מאשר הערבי בעולם

 ביקור יאפשר שמיר הממשלה
כזה.

הסורי מה •
לשלי וייצמן עזר יצא שבוע ף*

ביותר. מוזרה שהיתה עלומה, חות 1 (
 את פירסמו כלי־התיקשורת

 כששני רבה, בהבלטה הידיעה
 זה את זה סותרים מרכיביה
לחלוטין.

 על־ידי נשלח וייצמן אחד: מצד
 לראשי־הממשלות לדווח פרס שימעון

 קול הלמוט ואיטליה, גרמניה של
 ההתפתחויות על קראקסי, ובמינו

 וחוסני פרם בין פגישת־הצמרת לקראת
מובארב.
 היא השליחות שני: מצד

חשאית.
 מכמה מגוחכת היתה זו ידיעה
השאר: בין בחינות.

 בפגישות סורי להיות יכול מה •
 מדינות שתי של ראשי־הממשלות עם

ידידותיות?
 שלא פגישה על לדווח יש מה •

 חשוב דבר וששום עדיין, התקיימה
במדינה)? בה(ראה לקרות עומד אינו

 וייצמן יצא שבה הצורה גם
למיסתורין. הוסיפה הארץ מן

 לאיש כך על פיפר לא הוא
 שנפגשו מקורביו, וגם מראש,

 היציאה, לפני שעות כמה עימו
דבר. בך על ידעו לא

 סימני־הפיר־ התלוו לא ליציאתו
פולי ושכל בארץ, המקובלים סומת

 את להעלות כדי בהם מעוניין טיקאי
והתיקשורתי. הפוליטי בשוק מעמדו

 ראש־הממ־ ממלא־מקום כי נמסר
 לנסיעה״. ״הסכים שמיר, יצחק שלה,

 לקיים היא וייצמן של מטרתו כל אם
 צורך היה למה שיגרתיות, שיחות

כזאת? דרמאתית בהודעה

היכן?■ - נגישה •
 ההב־ למוקד הקרובים נשים ^

 לפי הדברים את לפרש ניסו רעות
הבנתם. מיטב

 איש־צמרת, של אופיינית תגובה
 שהוא חושב לא ״אני לציטוט: שלא
 יתכן עליה. רומזים שאתם לארץ נסע

 הגורמים עם אחר במקום ייפגש שהוא
עליהם!" מרמזים שאתם

האפשרויות:
 בדרך נמצא אכן וייצמן •

 עם והשיחות לברית־המועצות,
 אלא נועדו לא וקראקסי קול

 תהיה הפגישה הסוואה. לצורך
 הסובייטים, בקשת לפי חשאית,

אותה. יסחיש וייצמן וגם
 עם בחשאי ייפגש וייצמן •

 אך בכירים, סובייטיים אישים
בא אלא בברית־המועצות, לא
 אחד בחסות אולי מערבית, רץ

 פוקד שהוא מראשי־הממשלות
אותם.

 אישים עם ייפגש וייצמן •
 מיזרחית, בארץ סובייטיים

בסודי־סודות.
 ואולי בעתיד, רק יתבררו הדברים

 הפרשה אחרי הלא־קרוב. בעתיד
 בהלסינקי השיחות של האומללה

 ברית־המועצות כי יתכן הנדון), (ראה
 כלפי מהלכיה בפירסום מעוניינת אינה

 אינו פרס שימעון שגם ויתכן ישראל,
 בפירסום, יוצא־מהכלל) מעוניין(באופן

 של הצפויה הזעקה מפני החשש בגלל
 מברית־המועצות, היהודיים הפעילים
 בכניעה תזוזה כל להתנות התובעים
היהודי. בעניין סובייטית
 החליטו שהסובייטים יתכן
 למום• וייצמן הזמנת על תחילה

 התוכנית את שינו אך קווה,
 שנעלבו אחרי אותה ומיתנו

הלסינקי. בפרשת
 בפגישה להשיג ינסה מצירו, וייצמן,

גדולה; פריצת־דרך כזאת
 שימעון של הגדול החלום

 פרם של פומבית פגישה פרם:
 בכירה סובייטית אישיות עם

 שתהווה פגישה הרוטציה, לפני
במ הפוליטית פעילותו עטרת

שנתיים. שך
 עד ברור. דבר שום היה לא השבוע

 הדברים יישארו נוסף, מידע שיגיע
ניחושים. בגדר

 פעמיים: הוזהרה האנושות
 גרעינית השמדה מפני

גאזים מילחמת ומפני
 ולאוו — באלוהים שמאמין מי
 היה יכול — אלוהי־צבאות בה׳ דווקא

 שריבון־העולם למחשבה להתפתות
1 האנושות. את מזהיר

 האנושות] זכתה קצר, זמן בתוך
 נוח גם ביותר. חמורות אזהרות בשתי

כאלה. חמורות אזהרות קיבל לא
 הגרעיני הכור אסון א׳: אזהרה •

בצ׳רנוביל.
 עתיד זה גרעיני אסון כי ברור כיום
 בכמויות קרינה שספגו אלפים, לקטול

מוגזמות.
 תלויה האנושות של לראשה מעל

 ] המעצמות הגרעינית. המילחמה חרב
 של והולך גדל מלאי לצבור ממשיכות

 יותר! אמצעים ולפתח גרעיניות, פצצות
̂ לשיגורן. מתוחכמים ויותר
לתוצ גרם בצ׳רנוביל זעיר אסון אם

 גרעינית מילחמה הרי שגרם, כפי אות
האנו של ניכר חלק להכחדת תגרום
 כולו כדור־הארץ להפיכת ואולי שות,

לחיים. .לבלתי־כשיר
 אחרונה אזהרה צ׳רנוביל היתה האם

גרעינית? מילחמה לפני
קאמרון. אסון ב׳: אזהרה •
האפ המדינה בצפון שקרה מה

 מסרט־אי־ נלקח כאילו נראה ריקאית
 רעיל,^ גאז השתחרר אדמה מבטן מים.
 הסביבה. על ופשט וריח. צבע לו שאין

 מבלי בחנק, בהמוניהם מתו האנשים
 שלם איזור להם. קורה מה לדעת

 רכוש שום אך ומבהמה, מאדם התרוקן
נפגע. לא

 המיל־ חרב תלויה לאנושות מעל
 מרבים אין הביולוגית־כימית. חמה

 המילח־ על שמדברים כפי עליה, לדבר
מפת המדינות כל אולם הגרעינית. מה

 לפי ביולוגי. ונשק מרעילים גאזים חות
 ב־ העיראקים השתמשו הסימנים, כל

האנו איראן־עיראק. במילחמת גאזים
אדישה. נשארה שות

הש לא השניה במילחמת־העולם
 שאדולף מפני אולי — בגאזים תמשו
 זמנית. והתעוור מגאזים נפגע היטלר

 במילחמת־העו־ קרבי כחייל כששירת
 הדבר פירוש אין אר הראשונה. לם

 במילחמה* יופעל לא זה נורא שנשק
 אם עולמית, מילחמה אם — עתידית
ישר בין מילחמה כמו אזורית, מילחמה

וארצות־ערב. אל
 זכה הוא אזהרה. היה קאמרון אסון

בישר בעולם. מועטה בתשומת־לב רק
 אלמלא אליו, לב שם איש היה לא אל

 • מ־יש את הפוליטית המיקריות הובילה
הא למחרת דווקא לקאמרון פרס עון
סון.

 מטיח היה חדש, נביא קם היה אילו
 שהוטל זו כמו אזהרה האנושות בפני

 של בפניהם להטיח הנביא יונה על
^ נינווה. תושבי

מרחביים יחסים
ם1סת מבוי

 פרס-מיבארב פגישת
 להגיב יבולה איגה

השלום לקראת תזוזה שוס
 ,שימעון* בין הפיסגה דרושה מה לשם

מובארם? וחוסני פרס
 המתקיימות פגישות־פיסגה, יש
 במעמד מעוניינים הצדדים ששני מפני

 ב״הז־ תיקשורתית, בחשיפה דרמאתי,
צילום״. דמנויות
 חשובות ועידות־פיסגה גם ויש
 בהן מעוניינים הצדדים ששני יותר,

 מדיניות ולקבוע סיכסוכים ליישב כדי
לעתיד. משותפת
 כזאת לא אינה פרס־מובארם ועידת

כזאת. ולא
 אומנם, הסחורה. עבור מחיר

 דרמא־ בפומביות מעוניין פרס שימעון
)8 בעמוד (המשך
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