
ר-ר£1 עורך £זז 1! יפעל איו ־ בוואשינגטוו סיים אשר השיחות על מדווח ד
מדיניותו? את שידריכו השיקולים יהיו מה במרחב? ארצות־הברית של הבא הנשיא

 אנחנו אז עד לתפקידו. ייכנס החדש שהנשיא עד דבר שום כאן יקרה שלא ובן//**•
משותקים.״

 כחבר־הכנסת, בוושינגטון. הקאפיטול בגבעת הסינאט, של הפאר מבנייני באחד ישבנו
 עוזרים טינאטור לכל הסוגים. מכל ומזכירים עוזרים מומחים, מל)ז הבניין לקנא. רק יכולתי
 לבין זה בית־מחוקקים בין המרחק רב מה מומחים. של צוזת הסינאט של ועדה לכל משלו,

ועדה! לשום צוות שום אין ושבה משלו, עוזר לו שיש היהידי ד,ח״כ כמעט אני שבד, הכנסת,
______________י* <**■

אבנר־■ אוד•
 הסינאט עמדת על ביותר המשפיעים האנשים אחד — בסינאט איש־מפתח היה בן־שיחי

ערב.—ישראל ענייני לגבי בוושינגטון המצב את לי הסביר הוא המרחב. בעיות לגבי
מש ״מערבת־הכחירות אמר. אצלנו,״ ממשלה ברגע אין ״למעשה

היהודים.״ קולות על כמובן, מתחרים, המועמדים בל הבל. את בשת

אמריקה. על ומצפצפת העולם, כל לדעת בניגוד המוחזקים בשטחים
 כן יותר, גדולה היא שמעצמה ככל והעיקרית: הפשוטה אובייקטיביות. סיבות לכך יש

 עלול ברית־המועצות של או ארצות־הברית של צעד כל יותר. גדולה אחריות עליה רובצת
 באופן להיזהר השתיים נאלצות לכן שתיהן. את שתחריב גרעינית, למלחמת־עולם להביא
חופש־תימרון. להן נותר ולא וכמעט קיצוני,

 על למעשה, מצפצפת, - ומצרים ישראל כמו - קטנה מדינה ואילו
מלחמת־העולם. סבנת

★ ★ ★
 המדיניות של וגם — האמריקאית המדיניות של טיבה על לעמוד כדי זאת, להכין *ש

במרחב. — הסובייטית י
 ופקידים שגרירים — המרחב ענייני על המשפיעים אמריקאיים מדינאים עם שיחות עשרות

אחת. היא זה ברגע במרחב ארצות־הברית של העליונה המטרה כי לחלוטין אותי שיכנעו —
 ברית• עם צבאי לעימות אותה לגרור העלול מצב בל מראש למנוע

המועצות.
 מישטריהם קיום הערבי, הנפט כגון חשובים אינטרסים וביניהם — האינטרסים שאר כל

זה. עליון לאינטרס בהשוואה בעיניה מישניים הם — וכד פייסל, והמלך חוסיין המלך של
השפע את להגביר רוצה שאמריקה מובן

ו לצמצם רוצה שהיתר, מובן במרחב. תה
 זה כל אך הסובייטית. ההשפעה את לחסום

מ החשש לעומת בעיניה וכאפס כאין הוא
מלחמת־עולם. פני

 שיקולי כי לגמרי משוכנעים האמריקאים
 יש לרוסיה גם לשלהם. מקבילים הסובייטים
ל רוצה היא גם במרחב. רבים אינטרסים
האמריקאית. ההשפעה את ולצמצם התפשט,

ל־ גם אולם רב. בכישרון זאת עושה היא
במרחב: עליון אינטרס יש ברית־המועצות

 צבאי עימות מחיר ככל למנוע
ארצות־הכרית. עם

הש האמריקאים הערבי? הנפט לגבי מה
צד מכל זו בעייה בחקירת רב מאמץ קיעו
לסוב שאין קיצונית: למסקנה והגיעו דיה,

הזה, הנפט על להשתלט אינטרס שום ייטים
 יכולים הם אין בו. לעשות מה להם אין כי

 די לו שיש הסובייטי, בגוש אותו לשווק
 את למכור יצטרכו הם משלו. נפט והותר
המערבית, באירופה הנוכחיים, לשוזקיו הנפט
כזה, במיקרה לעצמה, תחפש אירופה ואם

ל לשלם הסובייטים יצטרכו אחרים׳ שווקים
בו. צורך שאין נפט עבור ערבים

 הערכה לפי — הסובייטים חוששים בכלל
 כל של העצום המחיר מפני — אמריקאית

למשל, רוצים, אינם הם במרחב. הרפתקה
ה לכלכלה האחריות את עצמם על לקבל

 את להחזיק תחתית. ללא חבית שהיא מצרית,
ברית־ ביוקר. העולה דבר זהו — מצרים

 מחיר לעצמה להרשות יכולה אינה המועצות
 מצרים את להפוך עניין לה אין לכן כזה.

סובייטית. לגרורה

בווש הדאגה שסו בהערת-שאץ: צה־ל
,לישראל. ,פאנטומיםר למכירת מתנגד בוושינגטון בר־דעת כל הפאנטומים. עניין את ״קח

 לכך נביא רק ,פאנטומים,ד את נספק שאם היא הכללית הדיעה מתנגד. ג׳ונסון הנשיא גם
 אנחנו במירוץ. חדש סיבוב יתחיל ,למצרים. המינים מישלוח את תגביר שברית־המועצות

בזה. מעוניינים לא
 העיתונות הבטחות. ומבטיחים היהודים, קולות על מתחרים המועמדים קורה? מה ״אבל
 הוא הנשיא. של למדיניות מתחת הקרקע נשמטה לאט־לאט ,פאנטומים.ד אספקת את תובעת

לרצונו. בניגוד לעיסקה, להסכים נאלץ
 אץ ה,פאנטומים׳ במו פשוט בל־בך כעניין אם :אותך שואל אני ״אז

 - להיכנע ונאלץ דעתו, על לעמוד מסוגל ארצות־הברית של הנשיא
?״ שלכם כמרחב כלשהי עקבית מדיניות לנהל נובל איך

̂ד ל ז
 ועדת־החוץ של התיכון הממרח לענייני היועץ באדר, ויליאם לי סיפר היום מחרת

למחשבה. מזון הנותן משעשע, סיפור הסינאט, של /
באוני למדעי־המדינד, חשוב פרופסור של בהרצאתו נכח הוא שנפגשנו, לפני שעות כמה

עולמיות״. ״מעצמות היה: הנושא וזשינגטון. ליד ג׳ורג׳טאון, של ברסיטה
 בימינו. עולמית מעצמה זה מה להגדיר עלינו כל, ״קודם ואמר: דבריו את פתח הפרופסור

 עולמית.״ למעצמה כלשהי מדינה ההופכות התכונות את לפרט ננסה־נא
 כגון: תכונות, של שורד, הלוח על הפרופסור רשם הסטודנטים, עם התייעצות תוך

 ואמר: הסטודנטים אל פנה מכן לאחר וכד. בלחצים, אי־תלות עצמאי, באופן לפעול היכולת
 אילו נבדוק הבה עולמית, מעצמה המציינות התכונות הן מה כבר יודעים כשאנחנו ״עכשיו,
אלה.״ לתכונות מתאימות בעולם מדינות

 עולמיות מעצמות שלוש רק יש כי הפרופסור הוכיח דץ־ודכרים אחרי
וישראל. - הצפונית ויאט־נאם הצפונית, קוריאה בימינו:

 אמריקה נכנעה פואבלו אוניית־הריגול בפרשת כי היא עובדה בדיחה. היתד. לא זאת ־
 הצפונית ויאט־נאם ביותר. המחפירה בצורה עצמה את והשפילה הצפונית, לקוריאה האדירה

מחזיקה ישראל ואילו תנאי־כניעה. למעשה, עתה, לה ומכתיבה ארצות־הברית, את ניצחה
10

_ _ ״ ״ . . שקשר חוששת שהיא גם מה .
]1 0 0־ 1 1 1 0 1 0 0 1 8 *יי' יי - לסכך עלול מצרים עם מדי הדוק 3 מצרית-ישרא־ כהרפתקה אותה *

אמריקאי.—סובייטי לעימות הדברים, מטבע בהכרח, שתביא לית,
 במצריים אחראיים חוגים מקבילה. מצרית במגמה הקבלה מוצאת זו סובייטית מגמה
 לעזרה לקרוא המצרים את תחייב ומצריים ישראל בין נוספת מלחמה שכל חוששים

עממית. דמוקרטיה של מישטר בעלת סובייטית לגרורה מצרים את שתהפוך סובייטית, צבאית
המצ הגישושים וגם ישראל, עם מדיני בהסדר המצרי הרצון מכאן

 לוושינגטון, בהתקרבות רוצה היה עבד-אל-נאצר אמריקה. לעבר ריים
במוסקבה. תלותו את כמיקצת שתאזן

 של מידה בחזרה לרכוש זה, בכיוזן ללכת משתגעים האמריקאי משרד־החוץ אנשי
 כספים להקציב נסיון כל בולם הקונגרס כזאת. אפשרות כל להם אין אולם בקאהיר. השפעה

 לדעת־הקהל, כפופים והם יהודיים. בקולות תלויים בקונגרס הפוליטיקאים כי למצריים.
מאורגנת. יהודית להשפעה כפופה באמריקה והעיתונות הרדיו הטלביזיה, מערכת שכל בשעה

התי המיזרח לענייני ״המכון נשיא הייר, ריימונד השגריר־לשעכר
 למצרים? שנתקרב הישראלים, לכם, איכפת ״מה אותי: שאל כון",
 שם תהיה ושלא כקאהיר, השפעה לנו שתהיה יותר לכם טוב לא האם

בכך!״ מעוניינים להיות צריכים דווקא אתם בלעדית? רוסית השפעה
כך. סבורה הלאומי הליכוד ממשלת אין מדוע לו להסביר נאלצתי

̂ר ״
 למישחק מחוץ — בוושינגטון השולטות המגמות את אולי, מסביר, . זה קע ך*

הפנימי. הפוליטי |
למרחב. גרעיני נשק חדירת למנוע היא: הראשונה המגמה

 שמוטב אך להבינה, לישראלים שקשה בחומרה זו לבעייה מתייחסים וושינגטון מדינאי
הרצינות. במלוא בחשבון לקחתה

 בעוד כי הרעיון זה הרי בלילה, בוזשינגטון המדינאים שינת את המטריד משהו יש אם
 תייצר שישראל חוששים הם ומצרים. ישראל בידי אטומיות פצצות יהיו שנד,־שנתיים

 סין. לעזרת יפנו שהערבים או לערבים, גם פצצה ברית־ר,מועצות תספק אז וכי אותה,
מלחמה סף על העולם יעמוד במרחב מלחמתית התלקחות בכל נוראה. תהיה ההסתבכות


