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המע שתי בין בהידברות נזחר יושג כזה
צמות.

 מקח־ומימכר של עונה תתחיל זה במיקוד.
 רוצה צד כשכל וואשינגטון, מוסקבה בין ־

 במרחב. שלו לבני־החסות יתרונות להשיג
 באיומים, מלווה להיות יכולה זו התמקחות
שונים. ומעשי־סחיטה מבוקרים מעשי־קרב
אומ שאם לחלוטין בטוח אולם

 ואם בהסדר, הסובייטים רוצים נם
 לרצון שותף! הוא מצריים נשיא

 הסדר ירטג מאונס, או מרצון זה
 של חמתה ועל אפה על - בזה

ממשלת־ישראל.
 את .הציגו בירושלים רשמיים דוברים

 קיום על כאיום הסובייטית תוכנית־השלום
ובו׳. המדינה, לחיסול מזימה ישראל,

 מהותי הבדל אין למעשה אולם
 וכין הסובייטית התוכנית בין

 מבוססת זו גס זו רוג׳רס. תוכנית
 הבדלים עם העקרונות, אותם על

 מיסגרת). (ראה מסויימים
הם: העקרונות

ב 4ה״ לגבולות תיסוג ישראל ;•
 במחלוקת: (שנוי קלים. שינויים עם יוני,
 עוד כל בהסדר, רמת״הגולן תיכלל האם

 מצב יהיה מה לו; שותפים אינם הסורים
 קלים שינויי-גכול אילו ירושלים;

בחשבון.) באים
וייוו הלוחמה את יפסיקו הערבים >•

חוזה־שלום, לא (אך שלום של מצב צר

 אחד שר אף בה שאין ישראל, ממשלת
 מתנגדת ביוני, 4וד גבולות את לקבל המוכן

הסוביי לתוכנית רוג׳רס, לתוכנית בחריפות
יחד. גם מועצת־הביטחון ולהחלטת טית

 :אבסורדי כימעט מצב נוצר בך
 שכוויכוח מקווה ממשלת־ישראל

 הסדר* אוייבי ינצחו במוסקבה
המנ של דעתם ותתקבל השלום,

 בעימות הרוצים הקיצוניים, היגים
ישראלי.—סובייטי צבאי

 ניתח שמישהו מפני באה לא זו החלטה
 כזה. עימות של במיקוד, יקרה מה ברצינות

 בו שאין להסדר התנגדות מתוך אלא
שטחים. סיפוח

כירו מסווג כזה שהסדר מכיוון
 התפנה לא ,1 מם׳ כסכנה שלים
ש ,2 מם׳ סכנה על לחשוב איש
 :חמורה יותר שיעור לאין היא

ש ישראלית-סובייטית מלחמה
 חדשה, מלחמת־פינלנד מעין תהיה

שנייה. ויאט-נאם או
 מפני נמנעת, זו סכנה על המחשבה

משי כמעט אמונה ישראל בצמרת ששוררת
 לעזרת אמריקה תחוש כזה שבמיקרה חית

 חשב לא איש אחר. נס שיקרה או ישראל,
 עימות יתפתח אכן אם לישראל יקרה מה

במרחב. אמריקאי־סובייטי

ה ] כנ | איומה ס
 ממשלה בישראל קיימת היתה ילו

בוו היתד. ,מתאוות־ד,סיפוח המשוחררת
הבאים: בצעדים נוקטת דאי

חש מגעים בסידרת פותחת •
כרית-המועצות, נציגי עם איים

ההחדטה? היא וזח :בקרמלין וקוסיגין ברוינייב פווגווני,
פסיכולו מסיבות לו מתנגדים שהערבים

גיות.)
 של מסויים מיספר תחזיר ישראל •1

 על ויכוח (ייתכן פלסטיניים פליטים
 מ-־&פר מציעים כשהאמריקאים זה, מיספר
רציני.) מיספר והרוסים סימלי,

 מאבק את יפסיקו ערב מדינות •1
 (השאלה הפלסטיניים. האירגונים

 בכיוון להתחייבות ערך יש ואם איך, היא
זה.)

 וכוח מפורזים, אזורים יהיו •
ב (שנוי ובעזה. בשארם־אל־שייך או״ם

 ל־ כוח־החירום זיקת תהיה מה מחלוקת:
 אמריקאי וטו יחול האם מועצת־החירום,

 השטחים כל יפורזו האם הכוח; נסיגת על
הגבול.) לאורך רצועה רק או שיוחזרו,

 ישראל לאוניות הופש״שייט ייתכן •
ובטיראן. בסואץ

 מועצת־ר,ביטחון של ערכות יינתנו •
החדשים. לגבולות המעצמות ארבע של או

 ששני אחרי יתחיל המשא־ומתן !•
 אלה, לעקרונות הסכמתם על יצהירו הצדדים
(ה יארינג. גונאר באמצעות וינוהל

 בשלב ישיר, משא־ומתן דורשים אמריקאים
האחרון.)

 על שלבים־שלבים, יבוצע הפתרון •
מראש. שייקבע זמנים לוח פי

| לעימות התקוות |
 הסדר ברית־המועצות הציעה ילד
 היתד, ,1967 מאי בסוף לישראל כזה

 ימי שהגיעו מאמינה בישראל דעת־הקהל
 הצהרתו כמו כנס, נראה היה זה המשיח.
̂ 1947 בשנת גרומיקו אנדריי של הציונית
 אין כיבוש, שנות שלוש אחרי אולם

 להתייחם מוכנים בישראל הסיפוח חסידי
 מבטיחה שאינה תוכנית לשום ברצינות

לפחות. גדולים חלקים של סיפוחם את

 מבלי — האמיתיות כוונותיה על לעמוד כוי
 הקרביים הצעדים על זמן באותו לוותר

המדינה. להגנת הדרושים
 במגעים הדגש, ארג שמה •

 ושאר לוח-הזמני/ן פירוט על אלה,
- הסובייטית בתוכנית הפרטים

 נסיגה תהייה שלא לכך דואגת כלומר,
 ביטחון, והסדרי מצב־שלום שייווצר לפני
 נסיגה שכל כך ישולבו שהדברים אלא

 מתאימה תמורה מתן אחרי שלב, בכל תהיה,
הערבים. מצד
עצמ מדיניות לנהל משתדלת *

כדי כרית-המועצות, כלפי אית
 להרוויח מה לד, שיש כך על להעמידה

ישראל. כלפי עמדתה משינוי
ממש היתה אלטרנטיבי כאופן

לה כמובן, משתדלת, כזאת לה
 עכד-אל-נא- עם ישיר הסדר שיג
 מו■ החלטת עקרונות פי על צר,

 נשיא שהציע כפי עצת־הביטחון,
י - מצריים ל י רוג׳רס כ ל כ ו  

הסובייטים.
 מסוגלת אינה ישראל שממשלת נדמה

 את לוחמת עדיין היא לכך. ולא לכך לא
שט סיפוח למען — אתמול של המלחמה

 הגורם כניסת שעם להבין מבלי — חים
מעיקרו. המצב השתנה למישחק הסובייטי

 על ממשלת-ישראל גזרה לכן
 פאסיכי. צד של מצב כעת עצמה
 :הסובייטים כידי כולו הוא הכדור

או ישיגו כהסדר-שלום, ירצו אם
האמריק עם יחד אותו ויכפו תו

יש עומדת - ירצו לא אם אים.
כדוג היתה שלא סכנה בפני ראל
 הביל׳׳ויים ראשון דיר מאז מתה

ארץ־ישראל. אדמת על

במדינה
יחסי־חוץ

 עוזר צה״ל
לסינגפור

 ג׳ורונג׳ של הנמל שחר. עם סינגפור
 לעיר, ממיזרח קילומטר כשניים־עשר הנמצא
 לוחות חתומים, ארגזים נמלים. כקן רוחש
 מורדים מלט, של טונות ומאות פלדה

 במשאיות מיד ומועברים המשא מאוניות
העירה. כבדות
 מסוג טנקים שני הרציף על מגיחים ואז,

 הם שניה, לאבד ומבלי 13 איקס אם. אי.
 אחרי־ הנמל. של היציאה לשער מיד פונים

 צנד שניים. ועוד שניים עוד מופיעים הם
 סך־הכל השער. לעבר רועמים הם דים,

 הנמל את עוזבים סוג מאותו טנקים 50
 המקיף העבות לג׳ונגל במהירות ופונים
 ביתיר,ספר את סקרניות עיניים מפני וסוגר
 מעולם מכרה לא צרפת סינגפור. של הצבאי
מכר? מי כן, אם לסינגפור. אלה טנקים

כ ה״גורקה״. כמקום ישראלים
 אזרחיים, בבגדים לבנים, גברים עשרים
ומפק הרציף של מרוחקת בפינה עומדים

 לעבר והעברתם הטנקים, הורדת על חים
 היתד, סינגפור של לסינים הם? מי הג׳ונגל.

 שתיים או אחת הזדמנות האחרונים בחודשים
יוד הסינים — באנגלית — איתם לשוחח

אגרונו .מהנדסים אלא אינם שהלבנים עים
 לעזור כדי לסינגפור שבאו ממכסיקו״, מים

 מיב־ סיום עם האומנם? הכלכלי. בפיתוחה
 סינגפורי, שחר באותו הטנקים, הורדת צע

 בגדיהם את הלבנים הגברים עשרים הורידו
 את מדים? איזה מדים. ולבשו האזרחיים
 הצרפתי השבועון פירסם כך על התשובה

 מדיניות לעניני המוקדש אקטואל, וולר
ופיננסים:
 אינו רב, זמן בקפדנות שנשמר ״הסוד,

 לומר יכול בסינגפור ילד כל יותר. סוד
 הדוקטור מכסיקאים. אינם שהמהנדסים היום
 הודיע הסינגפורי, שר־האוצר סווי, קאנג גאו

 10 להקדיש החליטה הסינגפורית שהממשלה
 להקמת המדינה של ברוטו מההכנסות אחוז
הק המזכיר בוגאר, ג׳ורג׳ מר לאומי. צבא
 גילה הסינגפורי, וההגנה שר־הפנים של בוע

יו סוד היה שלא הסוד את רשמי באופן
 הצבא של ״מומחים רב: זמן מזה תר

 האנגלים של מקומם את יתפסו הישראלי
הלב עשרים בסינגפור...״ המרקה ואנשי

ישרא צבא קציני אלא היו לא בנמל, נים
 עודפי אלא אינם הטנקים וחמישים ליים
 מידי שנרכשו הישראלי, הצבא של ציוד

 הסינג־ לצבא ונמכרו 1966 בשנת הצרפתים
 תחת יוקם, אך עדיין, קיים שאינו צבא פורי.

צד,״ל.״ קציני של פיקוחם
 בשנת סינגפור את סופית יעזבו ״האנגלים

 בווייטנאם המצב של הוודאות אי .1971
 הגזעיות והמהומות שם האמריקאים ומצב

 מהר להקים אותנו מאלצות במאלזיה,
 עוצמה בעל צבא סינגפורי. לאומי צבא מאד

 מסכם הישראלי...״ הצבא כמו וניידות,
עצ וההגנה הפנים שר המזכיר, דברי את

מו.״
 הסינגפורי הצבא של צורתו תהיה ״מה

 הקל הנשק ישתמש? נשק באיזה הצעיר?
 — האישי הרובה אמריקאי. ברובו יהיה

 תהיינה היריד, ומכונות הבזוקות .13 ס.
 זאת, לעומת אמריקאית. מתוצרת הן גם

 האנגלים, הכלים טהרת על האוויריה תהייה
מתוצ אלפאט קלים הליקופטרים כמה מלבד

 ישראלית תהיה כולה הארטילריה צרפת. רת
 הכבדות המרגמות יהיו שבה הארי וחלק

 תחת בישראל המיוצרות מ״מ 122 של
פינלנדי. רשיון

 הסינג־ הצבא יתפוס מי של מקומו ״את
 חיילי של מקומם את בעיקר החדש? פורי

המובח הקומנדו יחידות הנודעים, הגורקה
 צה״ל קציני על הבריטי. הצבא של רות

 להקים המשימה הוטלה בסינגפור השוהים
 קטנות מיחידות מורכב שיהיה כזה, צבא

 מ־ מורכב יהיה החדש הצבא ומובחרות.
גדודים. בשישה שיאורגנו קבע, אנשי 7500

 מי .נגד בקומוניסטים. מרחמה
 חתמה עקרונית, להילחם? זה צבא מסוגל

 משותף. הגנה הסכם מאלזיה עם סינגפור
 עוד כל אך אינדונזיה, נמצאת מדרומה

 סוהרטו, הגנרל ג׳אקארטה בממשלת שולט
 תיפתח שהרעה לשער אין הפרו־אמריקאי,

 מפני לא הפחד? מה כן, אם מדרום.
 מפני אלא רחוק לו השוכן הסיני הענק

 בסינגפור הרוחשות הקומוניסטיות הקבוצות
המישטר. את להפיל ומאיימות

שוא מקום בכל משהו?! מזכיר זד, האם
אי בסובייטים. ילחם צד,״ל אם היום לים
בקומוניזם צר,״ל כבר נלחם בסינגפור, שם

 זאת עושה הוא אבל הסובייטי. או הסיני
הקלעים. מאחורי

ריגול
בביירות שלגו האיש

 לטייל ישראליים ביון קציני יכולים האם
 בבתי- ולהתגורר כרצונם ביירות ברחובות

האמיתית? בזהותם ביירותיים מלון
(החופ אלאחראן הלבנוני השבועון לדברי

 חיובית היא התשובה הלבירלים), או שיים
 זה, שבועון סירסם מכבר לא בהחלט.
 הערבית, ד,שיחדור לחזית בדיעותיו הקרוב
 ישראלי .רב־סרן הכותרת: תחת ידיעה

בביירות.״
 ״ביום הסנסציונית: הידיעה נוסח וזה

 מצה״ל רב־סרן הגיע יוני לחודש 16ד,־
 הוא בביירות. חטוף לביקור עזר, יצחק

 דרכון כשברשותו פאנדום במלון התגורר
אמריקאי.

 עזר יצחק רב־סרן אותו כי לציין ״יש
 ותמיד ביירות, בעיר פעמיים החודש ביקר

 להתרחש עומדים או שמתרחשים בזמנים
רציניים. מאורעות בהם

 ממשיך הלבנוניים״, שהשלטונות ״נראה
 כדי בירדן לפעולות ״המתינו השבועון,

 דומה הזדמנות בכל וכמו הם, גם לפעול
 לבייירותול־ להגיע הציוניים הסוכנים החלו

 בהם הנסתר אשר אלה, ביקורים רבת־עמון.
 הקיים הקשר את מגלים מהגלוי יותר גדול
 לבין בביירות ארצות־הברית סוכני בין

ישראל.״
עיתונות

 ציות עושה
מולדה

להארץ? קורה מה
 והסולידיהוא המכובד היומון כי ספק, אין
 היחידי האופוזיציוני היומי העיתון כיום

במדינה.
 הארץ, של ובעליו עורכו שוקן, גרשום

 היא שגישתי מפני ״אולי כך: זאת מסביר
 איננו עיתון. ורק אך להיות שתפקידנו
 על־ידי ומקובלים חברים להיות משתדלים

 פחות שלנו במערכת יש החשובים. החוגים
 אי־שביעות־ שיעורר דבר לכתוב היסוסים

ת... במערכות מאשר רצון  בחברה אחרו
 רואה אחד כל והמגובשת הקטנה הישראלית

 או הצמרת, או מהמימסד חלק עצמו את
 את רואים אנחנו בקדרה. לבוחשים שייך

כעיתון.״ עצמנו
 את שמו הארץ שבמערכת זמן היה
 אי־אפשר היום ודיעות. מאמרים על הדגש

 ריע- ועל חדשות, על הוא הדגש לטעות:
 מזא״ה ברחוב הישן בבית הגשתן. צורת נון

האש את להעניק כולם מוכנים בתל־אביב,
 החדש־ לעורך־המישנד, הריענון על ראי

 שהגיע הראשון כאיש קוטלר. יאיר יחסית
הכתבים שורות מתוך בעיתון זו לעמדה

שוקן עורך
״ רק ״אנחנו תון עי

 המירוץ את הפך ,כותבת־,מאמרים ולא
 לתרגיל־ והבלעדית המהירה הידיעה אחר

חובה.
 עד היה בה המערכת, הנהלת בישיבות

המאמ לאנשי מוחלט רוב קצר זמן לפני
 דחיפות של תחושה קוטלר מכנים רים,

 שוקן את מאוד המשמח דבר — רפורטרית
עצמו.
 בצורת זו זעירה מהפכה למרות אך

השפעתו עדיין נשארה המערכתי, ובדגש




