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בשלם
סאן־דומינגו

מסוכן תקדים
 התנהל סאן־דומינגו על האמיתי הקרב
 מגזרותיו אחת הבינלאומית. בזירה השביע

 ה״ קיים עוד האם לשאלה: נגעה העיקריות
יעיל? ככוח או״ם

 הבינלאומי הארגון של העיקרית המטרה
 הוטל זה תפקיד השלום. על לשמור היא
 האמרשילד דאג בימי מועצת־הבטחון. על

בינ צבא הקים והאו״ם זו, סמכות הורחבה
עזה. ברצועת כוח־החירום כמו לאומי,
 לאי האמריקאית הפלישה בראשית עוד

 שהאו״ם ברית־המועצות תבעה הקאריבי
 יותר, מתונה בצורה תביעה, אותה יתערב.

 המדינות אחת אורוגוואי, על־ידי הועלתה
הלאסינית. באמריקה המעסות הדמוקראטיות

 שולטים באו״ם אולם המושבות. משרד
 שום היה לא לוושינגטון האפרו־אסיאתים.

 עליה לצוות האפשרות את להם לתת חשק
האי. מן להסתלק

 ״ארגון מאחורי וושינגטון התחבאה לכן
מנד של איגוד זהו האמריקאיות״. המדינות

.1496 בשנת היה זה אביו.״ של הפטרון
 לסאן־דומינ־ לפלוש החליט ג׳ונסון לינדון

 קומוניסטית. השתלטות למנוע כדי גו,
 לא השבוע לגמרי. אחר ליעד הגיע הוא
לאן. מושג שום לו היה

 תוצאות על שתהה היחיד היה לא הוא
 נכנסו האמריקאים כי ברור היה מעשיו.

משם. ייצאו איך ברור היה לא לבוץ.
 ניו־ עתון דיווח קומוניסטית. מלאכת

בסאן־דומינגו ״הקומוניסטים ימני: יורקי
 הצבא כי טוענים הם פעולתם. את הפסיקו

במקומם.״ מלאכתם את עושה האמריקאי
 יצטרכו הימים מן ״ביום אחר: כתב דיווח
 היום למחרת האי. מן לצאת שלנו החיילים

 הוא בוש .״95^ של לרוב בוש חואן יזכה
 האמריקאים ביקשו לאי שיבתו שאת האיש
פלישתם. על־ידי למנוע

 לגבור האנטי־יאנקי הגל ממשיך בינתיים
 העמיד הוא הלאטינית. אמריקה רחבי בכל

ה הממשלות את גם מאוד עדין במצב
 הממשלות חמש וושינגטון. בחסדי קיימות

 הכל־ בצבא להשתתף נכונותן על שהודיעו
 והצד הנחתים את להחליף שנועד אמריקאי,

למלא מזדרזות אינן וושינגטון, של חנים
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בסאן־דומינגו קנזאנו מנאמני ואזרחים חיילים :לוחם עם
הרוגים אלף 50 עד 10 המחיר:

ל הודות רק קיימות רובן קיימות. שלות
לוושינג ארצות־הברית. של ולכספה כוחה

 ב־ כשני״שלישים של מובטח רוב יש טון
שהיא. החלטה כל להעברת זה, אירגון

 של אישור בהשגת קושי כל היה לא
 בסאן־ ארצות־הברית פעולות לכל זה ארגון

 בשם זה לאירגון לקרוא ״מוטב דומינגו.
 ארצות־הברית,״ של מיניסטריון־המושבות

 טענה במועצת־הבטחון. קובה נציג לעג
 עצמו על קיבל שהאירגון אחרי וושינגטון:

ה למועצת־הבטחון אין שוב במשבר, לטפל
בו. להתערב זכות

כזה, תקדים יווצר אם לישראל. סכנה
 רבות. למדינות מאוד חמורה סכנה בכך יש

ישראל. למדינת וראשונה: ובראש
 קיים בו באזור התקדים: של פירושו כי

 הזכות זה לאירגון יש מוכר, מרחבי אירגון
 לפטר המדינות, לאחת לפלוש צבא, להקים

ממשלה. בה ולהקים ממשלה בה
ב החשובים המרחביים האירגונים אחד

 הערביות״, המדינות ״ליגת הוא בעולם יותר
ה לפי הערבית״. ״הליגה בקיצור, הקרוייה,

 כי להכריז מחר תוכל האמריקאי, תקדים
שממ או האזור, שלום את מסכנת ישראל

 להקים תוכל היא חוקית. אינה ישראל שלת
 ולעשות לישראל לפלוש הליגה, מטעם צבא
שלה. כבתוך בה

 מבחין תאנט, או האו״ם, מזכיר מכחוונ.
 פניה: לקידום הראשון, צעדו בסכנה. היטב

 להפגין כדי האי, אל האישיים נציגיו שליחת
האו״ם. נוכחות את בו

ת בו ק ע ס ב מבו דו סו
 לאינדו־ להגיע רצה קולומבוס כריסטופר

 הקאריביים. לאיים הגיע זאת תחת נסיה.
 השם את נתן לה עיר, הקים מהם באחד

הקדוש, דומיניק שם על דומינגו״, ״סאנסו

 בגלוי חוששות הן ההתחייבות. מלוא את
בארצותיהן. ההמונים זעם מפגי

 ארצות- של מבוכתה רעהו. נגד אייט
 שליחיה. במעשי ביטוייה את מצאה הברית

רעהו. נגד איש פעלו הם
 לכלל כנראה, הגיעו, משרד־החוץ אנשי
 עם שהוא, איך להתפשר, שצריכים מסקנה
ה הזמני הנשיא קמאנו, פראנציסקו הגנרל
 העמיד קמאנו אך בוש. לחואן הנאמן חוקי,
 אליאס הגנרל של האי מן סילוקו תנאי:
ואסין.

 ערבי־לבנוני, ממוצא דומיניקאי ואסין,
ל סאנטו־דומינגו את שהפציץ האיש הוא

 עשת הוא הצבאית. הדיקטטורה הפלת מחרת
 של לביון המרכזי המוסד בשליחות זאת

לפ כדי לתירוץ זקוק שהיה ארצות־הברית,
לאי. לוש

 התפטר האמריקאי משרד־החוץ לחץ תחת
 היום למחרת האי. מן שייצא הודיע ואסין,

 עלד פעל כי ספק אין מהתפטרותו. בו חזר
 ארצות־הברית, של לביון המוסד הוראות פי

 ארצות- של משרד־החוץ להוראת בניגוד
הברית.
 חיפש משרד־החוץ מהותי. ניגוד זה היה
להציל שניתן מה להציל כדי כלשהי, פשרה

ד (המשך )8 בעמו

ס * מבו לו חזק, קו  ב־ אחיו, עם יחד הו
מי, בית-הסיהר  המושל עם ריב אחרי המקו

 בקאתד־ ההשערה׳ לפי קבור, הוא הספרדי.
 .1512 בשנת שניבנוזה סאן־דומינגו, של דלה

 עד הפסקות, במה עם באי, שלטו הספרדים
הו, הם בדיוק■ שנים מאה לפני  בפעם פינו

תה .1825 בשנת האחרונה,  של חיליהנחי
האחרו בפעם האי, את פינה ארצות־הברית

לי נה,  שמונה של כיבוש אחרי ,1924 ביו
שנים.
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