
 השתוו סבטמנו הצח׳
 חודש את יזנה

ו1השח מוס
 איבדו 0 נוואויו

תמיכת את גס
הערבי העולם

 הסעודית ערב שגרירות בנין על שהשתלטו השחור ספטמבר אנשי 8 ה 11 י 11 ה
111! |11 ״ השגרי בניין מפתח יוצאים דיפלומטים, שלושה שם ורצחו בחרטום |
 להם הממתינה למכונית נכנסים השמונה הבניין. בתור נשקם את שהשאירו אחרי רות,

כסאות. על הניצבים סודנייס בטחון אנשי שני נראים התמונה כשבקידמת ברחוב,

 את גאוני ישראלי מוח תיכנן ידו ^
בחר השבוע שהתרחשו המאורעות

 לצרכי יותר להתאים יכלו לא הם טום,
הישראלית. המדיניות

 קבוצה הצליחה נוראות, שעות 66 תוך
 את לגאול אוויליים טרוריסטים של זעירה

 והתעמולתית המדינית התבוסה מן ישראל
 ששת מילחמת מאז שנחלה ביותר החמורה
 חרטום: של הרוצחים הימים.

ה מפרשת העולם דעת את הסיחו 0.
 דיעה שנוצרה בשעה דווקא הלובי, מטוס

 היתה המטוס שהפלת מאוחדת בינלאומית
יסודית. חקירה ומחייבת בלתי-מוצדקת,

ישר ממשלת לטענת תמיכה נתנו ;•
 מטורפים כה הם המדינה שאוייבי אל

 להשתמש נאלצת שישראל עד ואכזריים,
בלתי־שיגרתיים. באמצעים נגדם

 האמריקאית דעת־הקהל את הסעירו
 של ביקורה בשעת דווקא הערבים, נגד

נתקלה שם בארצות־הברית, מאיר גולדה

המטוס. בגלל עויינת באווירה תהילה
 דעת״ את גם הערבים נגד עוררו 6

 באירופה, המשותף השוק במדינות הקהל
 על־ידי השוק), (בירת בבריסל ובמייוחד

הבלגי. הדיפלומט רצח
 לבין בינן ערב מדינות בין סיכסכו •

 ו־ הסודאני נומיירי בין ובמייוחד עצמן,
 וידידותיה שכנותיה שתי הלובי, קדאפי

מצריים. של
 ה־ תנועת בין התהום את הרחיבו •

 הדוגלות הערביות הממשלות ובין פידאיון
.242 מועצת־הביטחון החלטת לפי בשלום

 הכספיים המקורות מן כמה סיכנו .*
בסעודייה. בעיקר הפידאיון, תנועת של

 להתערב, עראפאת יאסר את הכריחו .*
 ישראל טענת את חיזקו כך כדי ותוך

היד. היינו הם ופסח השחור שספטמבר
 של תדמיתה את יותר עוד ליכלכו •

הער ההמונים בעיני הפידאיון תנועת
שנוספה הפחדנית, כניעתם על־ידי ביים

בני־ערובה. של הפחדני הרצח על
 לא ביותר הפרוע הישראלי הדימיון

 לעצמו לתאר שבוע, לפני היה, יכול
יותר. גדולה מתנת־שמיים

 על חזרה
גורדון פרשת

 בלב מעורר חרטום של שמה צם **
ש זיכרונות, ואמריקאי אירופי אדם <

 נתחזקו אלה זיכרונות פרו־ערביים. אינם
העיר. שם את הנושא סרט, בעזרת בשעתו

 של לזו דומה, השם (משמעות בחרטום
 שהנילוס מפני ״חרטום״, העיברית המילה

 לחרטום הדומה חצי־אי זה במקום יוצר
 המהדי, של המרד לשיאו הגיע פיל) של

 המנהיג שעברה. המאה של 80ה־ בשנות
 שנטל אחמד, מוחמד הקנאי, המוסלמי

 שבני (הגואל המהדי תואר את לעצמו
 את שם הרג לו), מצפים השיעית הכת

 בנסיבות גורדון, צ׳ארלם הבריטי הגנרל
הדיפלומטים. הריגת את איכשהו המזכירות
 כללית חרדה שעוררה גורדון, פרשת

שהש הכוחות את לגייס עזרה באירופה,
 חרטום פרשת ותנועתו. המהדי את מידו

 העולם את לקומם בוודאי תעזור השבוע
 משעשה יותר הפלסטיניים, הפידאיון נגד
במינכן. הטבח זאת

פני הגיון לחפש היה אפשר כה עד אם
לי המוכנים המחבלים, של במניעיהם מי

הנאלצים רוצחים של תדמית לעצמם צור

כליל. התמונה השתנתה חרטום זוועת
 ללא רצחו שהם משום רק זה היה לא

מפשע. חפים ערובה בני סיבה כל
 שאפילו היה חרטום בפרשת המחריד

 הקיצוניים המחבלים של מבטם מנקודת
 הוא הגיון, שום במעשה היה לא ביותר
 תיב־ פרי היה הוא לכישלון, מראש נועד

מטורף. של לא מטומטם, של נון
הת בין הנקרעת סודן, ממשלת אפילו

הפלס ולעניין הערבי לעולם חייבויותיה
 וליחסיה הבינלאומי לחוק חובתה לבין טיני

 את להוציא כנראה תיאלץ הדיפלומטיים,
 בנין על שהשתלטו השחור ספטמבר אנשי

 וזאת להורג, בחרטום הסעודית השגרירות
 שוטים כלבים כחבורת אותם שתציג אחרי

 משיכלו יותר הפלסטיני לעניין שהזיקו
לו. להועיל
 שאנשי סיכוי שום היה לא המזל לרוע

 ביניהם שהזהות והפתח, השחור ספטמבר
המס את יסיקו כל, לעיני עתה התבררה

 שלחן, הטירוף פעולות את ויפסיקו קנות
ש מאלו ההפוכות המטרות את המשיגות

להן. מתכוונים הם
 הלא בעתיד כי מעידים שונים סימנים

במקו זה מסוג פעולות עוד צפויות רחוק
אנ כוונות על ידיעות בעולם. שונים מות
 לשירותי מגיעות השחור, ספטמבר שי

 יודע אינו שאיש אלא בעולם( המודיעין
ומתי. אלה פעולות ייעשו היכן בבירור

 הפי- ראשי שנותנים היחידה ההצדקה
שמע היא, לפעולותיהם הקיצוניים דאיון
 הסדר כל למנוע עשויים זה מסוג שים
תוצאות לאור ערב. למדינות ישראל בין

 במכונית החבלנים שמונת מוסעים שעות 60 של מצור בתוםהניצחון אות
ה אחד למעצר. הסודניים הביטחון שירותי של אזרחית

המחב הניצחון. כסמל וי, באות ומסמן המכונית לחלון מבעד ידו את מוציא מחבלים
הסודאניים. השלטונות על־ידי סודיות הבטחות להם שהובטחו אחרי רק נכנעו לים

 והאכזריות הקיצוניות בשיטות להשתמש
 של תשומת־ליבו את להסב כדי ביותר
כח בפניו להופיע וכדי אליהם העולם
 מעשה לכל המסוגלים מיואשים של בורה

אחרי הרי — שאיפותיהם יוגשמו לא אם

פעו שדווקא הנמנע מן לא חרטום זוועת
שיבי הם כאלה, הגיון חסרות טירור לות
 כדאי כי למסקנה ערב ממדינות כמה או

 מרחץ את להפסיק כדי להסדר, להגיע
הזה. המטורף הדמים




