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בניוואוס הלאומי ״המישמו ההתעלות מטי נוות נושי ירד

ת י ר ב ה - ת ו צ ר א  נמשכת כ
הסיס הכושית. מרחמת־האזרחים

 את מפנה שחורה" ,,עוצמה מה
 קיצונית חדשה, לסיסמה מקומה

שחורה״. ״אומה יותר: עוד
ן מ י ת  רפו• יחידות מתמרדות כ
 המצריים, קציניהן נגד כליקאיות

 ככל מנסה, מצריים שנשיא כשעה
 לו שתאפשר נוסחה למצוא כוחו,

 חייליו שארית את כככוד להוציא
ההררית. הארץ מן

, ה ר פ א י כ  כ־ הפורש החכל כ
 דקר• נמשכים המזרחית, ניגריה

 הפדרלית הממשלה צכא כין כות
המרכ הממשלה הפורשים. לכין
 הנפט ייצוא על מצור הטילה זית
החכל. מן

 המפקד דרש ם א נ • ט א י וו כ
חדשה. עצומה תגכורת האמריקאי

 הנעשה מן ידיעות הן אלה כל
כעולם.
 הישראלי לאזרח נדמה היה פעם
ידיעות־חוץ. הן שאלה
 הן אלה כי אזרח כל יודע כיום

ידיעות־פנים.
★ ★ ★

ותוצאו מלחמת-ששת-הימים כי
:אחת עוכדה הכהירו תיה

עולמי. גורם כיום, היא, ישראל
 היא הממשי, מישקלה מכחינת

 כוחה מבחינת אף מאד. קטן גורם
 כמעט היא מאורעות, על להשפיע
עולמית. מעצמה
 מעשיה השפיעו חודשיים כמשך

 של נצחונותיו וכעיקר ישראל, של
כעולם. הנעשה כל על צה״ל,

 כרור היה אלה חודשיים ובמשך
 אתר ככל כעולם, הנעשה כל כי

ישר על במישרין משפיע ואתר,
אל.

★ ★ ★
התכנ כאשר כעליל התברר זה

 ההכרות המדינות 121 נציגי סו
 ה־ של הכללית כעצרת כאו״ם
או״ס.

 את להכריע יכלה לא הצבעתם
להש יכלה היא אך ישראל. גורל
 על לעמוד סיכוייה על מאד פיע

שלה.
הצ 121ה- מן אחד לא אך אולם

 רק הנוגעים שיקולים פי על ביע
 לבעיית - כעיקר הנוגעים או -

ישראל-ערב.
 שיקולים פי על הצביע אחד כל

זה. לעניין שייכות שום להם שאין
 הערכים, לקולות זקוק היה פלוני

 של אחר כחלק כעייה לפתור כדי
העולם.

ו כפלוני, להתנקם רצה אלמוני
נגדו. הצביע

קולו את למכור רצה שלמוני

 - בארצות־הכרית שקורה מה
 אר־ כי׳ ישראל. לגבי מאד קוכע

 בת־ברי• כיום, היא, צות־הכרית
 ומעולם המדינה, של העיקרית תה
 לישראל חשובה זו כרית היתה לא

עכשיו. כמו
אח את לערער הכושים היצליחו

 היצ־ ? האמריקאית האומה דות
יב־ האם כללי? מרד להצית ליחו

 עמדתה ההלשת גם פירושה שם.
ו ערב, כחצי־האי מצריים של

כעדן. כעיקר
★ ★ ★

 שם - ככיאפדה שנעשה מה
 לפני הכירו לא כישראל שאיש

 אך משפיע - חודשים שלושה
הוא.

המזדהית) ניגריה (היא כיאפרה

ה העובדה היא ויאט־נאם כי
 כגלל כעולם. 1 מספר פוליטית

כ האמריקאים של זו הסתבכות
הסוב העזו שאין־לה־סוך מלחמה

 להרפת־ המצרים את לעודד ייטים
 לא האמריקאים כי כתקווה קתם,
אי הישראלים וכי לישראל, יעזרו

 נפשם על לעמוד כדי חזקים די נם
לכדם.

ו מתאים קונה מצא לא ביוקר,
מהצבעה. נמנע

 את לנצל רצתה כרית־המועצות
גר עצמה שהיא הערכית, המפלה

ה למרחב. לחדור כדי לה, מה
סוב חדירה למנוע רצו אמריקאים

 הנשיא דאג כך כדי תוך זו. ייטית
ולקו היורדת, לפופולריותו ג׳ונסון

הכאות. בבחירות היהודים לות
 לכם את לרכוש רצה האפיפיור

 הלא־קאתול־ הכנסיות מנהיגי של
 ובארצות• באירופה בייחוד יות,

 אינו כי להוכיח ביקש ולכן הכרית,
 לכן צר. קאתולי לאינטרס דואג

 ירושלים. כינאום את עוד דרש לא
★ ★ ★

 בולט זה השכוע, מאורעות לגבי
יותר. עוד

 כדי עד הלבן הציבור את הילו
ה האינטרסים את שישכח כך,

בבע כולו ויתרכז ♦טלו עולמיים
כבית? יות

כ אמריקה של מכרעת החלשה
 כרית-המו- את תעודד - זו שעה
מע יותר. נועזים למעשים עצות
 אנטי-ישרא- להיות העלולים שים
 העלולים מעשים מובהקים. ליים

 כ־ סכנת-המלחמה את שוב לקרב
איזורנו.
 של השניה חזיתו היא תימן

מ יוציא אם עכד-אל-נאצר. גמאל
ה הצבא יתחזק צבאו, את שם

 גדת על צה״ל מול העומד מצרי
סואץ. ה

פי מתימן, הצבא הוצאת אולם
המצרית ההשפעה אובדן רושה

ל השייך זה, נפט נפט. מייצאת
לאנג כעיקרו מגיע ״של״, הכרת

ל לאנגליה עזר הוא כה עד ליה.
 לה שנגרמו הקשיים על התגבר

תעלת-סואץ. סגירת עקב
 ובי■ ניגריה כין המלחמה כגלל
 ״ישראל עצמה את (המכנה אפרה

 הנפט זרם נפסק אפריקה״), של
 את יגביר הדבר לבריטניה. הזה

 (ומצוקת-הדולארים) מצוקת־הנפט
הכריטי. המשק של

 של סיכוייו כמיקצת עלו ככך
 על סחיטה להפעיל עכד־אל־נאצר

 השארת על-ידי המערב, מדינות
סגורה. התעלה
 - כווייאט-נאם הנעשה ואילו

 עוד בולטת ישראל על השפעתו
יותר.

 כין הקרע גובר ויאט־נאם כגלל
למוסקבה. וושינגטון

 - האלה המאורעות מן אהד לכל
 ככל המתרחשים אחרים, ולמאות

ושלי חיובית השפעה יש - שבוע
 אחרי ישראל. של גורלה על לית
בדריכות. לעקוב יש מהם אחד כל

★ ★ ★
 מקום כו יש הזה, הצורך עצם

מסויימת. לגאווה
 הסרת זעירה, מדינה היינו אילו

 שכוח־ כאזור נידח מחוז חשיבות,
 לא - להשפיע יכולת ללא אל,
עלי גם להשפיע יכול זה כל היה

ו אלינו, אדיש היה העולם נו.
לעולם. אדישים להיות יכולנו

 וטוב כזאת. אינה ישראל אולם
שאינה.


