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 ה־ של גדול ניצחון זהו למראית־עין,
 חודו בין הקרבות את הפסיק הוא או״ם:

ופאקיסתאן.
 לגמרי במישור הניצחון הושג למעשה,

 כשם הופסקה, בתת־היבשת המלחמה אחר.
 ישראל בין המלחמה פעמיים שהופסקה
 בין מעשי לשיתוף־פעולה הודות והערבים,

וברית־המועצות. ארצות־הברית
כ בעיקר האו״ם שימש עתה, כן כאז

הפעי מעצמות־הענק ששתי אחרי הסוואה.
ה שתי על שלהן העצום הלחץ את לו

 של מוצא האו״ם סיפק היריבות, מדינות
 ?הפסיק היריבות לשתי איפשר הוא כבוד:

יוקרה. לאבד מבלי האש את
 רבות, מלחמות כי מאד. חשוב זה גם
 נפסקו לא להפסיקן, רצו הצדדים ששני

 לשים כבוד של דרך נמצאה שלא מפני רק
קץ. להן

ת החומה סיני טי־ אנ ה
 לידי ומוסקבה וושינגטון את הביא מה

אסיה? בדרום שיתוף־פעולה
המשו הפחד בתכלית: פשוטה התשובה

סין. התערבות מפני תף
 ולטר הצביע בצדק העקרונות. נגד
ה על הנודע, האמריקאי הפרשן ליפמן,

המעצמות. שתי עמדת של אבסורד
 עקרוני באופן התומכת ברית־המועצות,
ה תמכה לא לאומיות, במלחמות־שיחרור

 ב־ יזמה שזו למרות בפאקיסתאן, פעם
ה נגד לאומית מלחמת־שיחרור קאשמיר

 פזלה פאקיסתאן כי הזר. ההודי שלטון
בברית־המועצות. קשורה והודו סין, לעבר

 עקרוני באופן המתנגדת ארצות־הברית,
ל פאקיסתאן, נגד קמה לא מהפכה, לכל

לסין. עתה מקורבת שזו מרות
 לא המלחמה ספקי־נשק. שד וטו

 שתי של כוחן עדיין רב מה רק הוכיחה
 משתפות כשהן — הגדולות המעצמות

 חשוב שהוא פרט גם הוכיחה היא פעולה.
ה מדינה ישראל: כמו קטנה, מדינה לכל

 כל־ תלוייה זר, ממקור בנשק משתמשת
 מעטים ימים אחרי בי מקור. באותו כולה

 לטאנ־ ,לחלפים זקוקה היא מלחמה, של
יכו אלה וחלפים שניזוקו ולמטוסים קים
 הודו גם הראשון. המקור מן רק לבוא לים
 מארצות־ נשקן את קיבלו פאקיסתאן וגם

ומברית־המועצות. הברית
 בכל אוטומאטי וטו לספק־הנשק יש כך

 הפעם יותר. קטנות מדינות בין מלחמה
 שביתת־נשק לכפות כדי זה וטו הופעל

הצדדים. על
 לכפות כדי מספיק אינו זה וטו אולם

 בגבול ולא ישראל בגבול לא — שלום
 של מצב נוצר פה, כמו שם, הודו.

לא־מלחמה־ולא־שלום.

הברית ארצות
ע צ שקט מיב

 כש־ כמה יחד מצטברים שנים כמה כל
 ארצות־ של לביון המרכזי המוסד לונות

סנסאציה. ומעוררים הבריח,
 מראשי מישהו קם קורה, זה כאשר
 סוף־סוף להטיל ותובע האמריקאי הסינאט
 מאחר מנגנון־החושך, על דמוקראטי פיקוח

 ולמעשה עצום כוח בעל הוא שהמוסד
איש. בפני אחראי אינו
 הסנאטור האחרונים. בשבועות קרה זה

 קטלנית ביקורת מתח פולברייט ויילאם
 סאנטו־דומינגו, במשבר המוסד פעולת על

 אינפורמציה במסירת בפירוש אותו האשים
 התהגשו אחרים מנהיגים לנשיא. כוזבת

 המוסד כי נתגלה שם סינגאפור, פרשת על
מקומי. לפקיד שוחד הציע

 תשובת ניתנה השבוע לשתוק. כדאי
 של למסורת בהתאם היתה היא המוסד.

בעולם. מנגנוני־החושך כל
חו פירסם שירותי־הבטחון על הממונה

הפו המנהיגים בין שהופצה סודית, ברת
 הסובייטי, שירות־הבטחון תוכנה: ליטיים.

 לבטחון־ ״הוועדה של (ראשי־התיבות קג״ב
 מיוחדת מחלקה מקיים ברוסית), המדינה״,
האמריקאי. המוסד להשמצת
 הקג״ב, של ד׳ מחלקה החוברת: טוענת
קיי פקידים, כחמישים במוסקבה המעסיקה

 השמצות בעולם להפיץ כדי ורק אך מת
לביון. המרכזי המוסד על ושקרים
 על ביקורת שמותח מי כל הברור: הרמז
 הסובייטים. את משרת המוסד,

לשתוק. כדאי המסקנה:

►
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