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 תיקונים עם ביוני, 4ה־ של הגבול שם:
קל לטרון, באיזור כמו קלים, ״ביטחוניים״

ובו׳. קיליה
רוג׳רם. תוכנית בקיצור, זוהי,

| דסוכ״טים אזהרה |
דברי של האמיתית משמעות ך*

 עימו וגמור שמנוי איפוא, היא, ניכסון 1 ן
ה הכוחות להוצאת שיביא להסדר, להגיע

ממצריים. סובייטיים
 לשמח יכולה אינה זו משמעות

ה בירושלים, החוגים אותם את
 לתוכנית־ וכל מכל מתנגדים

רוג׳רס.
בדברים. הכלולה לישראל, ההודעה זוהי

 לברית־המועצות, הודעה גם בה כלולה אך
עצמו. ביורן באותו הפונה

 בגללכם כזה, הסדר יימצא לא אם תוכנה:
מאוד. חמור מצב ייווצר הערבים, בגלל או

אז ניכסון בדברי יש זו מבחינה
שנוע אזהרה לסובייטים הרה

 ללחוץ שעליהם אותם לשכנע דה
 את להשיג כדי עכד־אל-נאצר על

לתובנית־רוג׳רם. הסכמתו
ניכסון: דברי את להבין יש זה רקע על

כון ״המזרח תי מאוד. מסוכן עכשיו הוא ה
הרא העולם מלחמת לפני הבלקנים כמו זה

שתי שונה,  ארצות־הברית מעצמות־העל, ו
ת, להיגרר עלולות וברית־המועצות, מו  לעי

ה (ראה בו.״ רוצה אינה מהן אחת שאף
 נידון).

ושוב:
כון במזרח ״המצב כן התי (מא יותר מסו

כן הוא בוויאט־נאם), המצב שר  יותר מסו
ת כרוך שהוא מפני שו  מעצמות־ בין בהתנג
כזה.״ אינו בוויאט־נאם שהמצב בעוד העל,
 יאמינו אם זו? אזהרה של ערכה מה

 את יגבירו הם ברצינותה, הקרמלין שליטי
 לתוכנית־רוג׳רס להסכים הערבים על הלחץ

 מפעילים הם שאומנם לכך סימנים ויש —
ה מצריים, נשיא על מירבי לחץ השבוע
 יאמינו שלא גם ייתכן אך במוסקבה. שוהה
 לאור במרחב, דבר לעשות ניכסון שלי' בכוחו
האמריקאית. בדעת־הקהל המסובך מצבו

דישו*?• מטוסים |
 ניכסון דברי של המרכזית מגמה ^

 תוכנית־ להגשמת בכידדן כן, אם היא, | (
רוג׳רס.

 ואינה אנטי־ישראלית, אינה זו תוכנית
ב הודגש הדבר ישראל. בהפקרת כרוכה

האמ דעת־הקהל אל (שדיבר ניכסון דברי
 (שדיבר רוג׳רם בדברי מאשר יותר ריקאית)

והערבים). הסובייטים אל
 הפרו־ישראלית העמדה על ניכסון חזר כך

אמריקה: של הבסיסית
 הערבים את לזרוק רוצה ישראל לא •
 ישראל את לזרוק רוצים הערבים אלא לים,
 קו־התעמולה על מילולית חזרה (זוהי לים.
ממשלת־ישראל.) של

•  ״ראדיקליים״ ערביים מישטרים יש י
 ראדי־ יותר היא סוריה למצריים), (הרמז
 (אילו סופר־ראדיקליים. הם והפידאיון קלית,
 את קיבלו כבר שהערבים ניכסון האמין

הג מפני נזהר היה בוודאי תוכנית־רוג׳רס,
אלה.) מתגרות דרות
 בנשק ישראל את תצייד ארצות־הברית >•

 לא אך הערבים, את להרתיע כדי הדרוש
הערבים. את לתקוף כדי

אמרי התחייבות הדבר: פירוש
 את לישראל לספק ממשית קאית
 על לשמור בדי לה הדרוש הנשק

מ הערכת לפי מאזן־הכוחות א ה
, ם י א ק י ה הערכת לפי לא אך ר

דווקא. ישראלים
ת...״ יופר ם ״א הניסוח: מכאן חו  מאזן־הכו
מזמן. הופר כבר הוא הישראלים, לטענת
הדב את ניסח ניכסון חדש. אינו זה כל

 לאוזן יותר הנעימה בצורה הידועים רים
 אך אמריקה). יהודי (ולאוזני הישראלית

האמריקאית. במדיניות מיפנה שום כאן אין
 המרכזי העקרון הדברים, מכל

 התיכון כמזרח הסיכסוך :זה הוא
 אמריקאית-סוביי־ לכעייה הפד
 מעצמות■ שתי ועל ישירה, טית
 באן להשליט עתה מוטל העל

 מלחמת-עולם למנוע כדי סדר,
ביניהן.

1714 הזח העולם


