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מפתיעים! (־גילויים ריגול פרשיות
 את ששיני ומזימות תככים ריגול, פרשיות על חדש אור שופך הספר ■¥■

העולמית. ההיסטוריה של מהלכה
 ופרשות מרתקים ריגול סיפורי המחברים חושפים החדש בספרם
 רובנס, דיפו, דניאל קאזנובה, איש־ערב, לורנס של מחייהם עלומות

אחרים. רבים ועוד פומפדור דה מאדאם השני, צ׳ארלס שקספיר,
 עולה המציאות כי שוב המלמד עצורה, בנשימה הנקרא מרתק ספר

הדמיון. על

שיינו! בחצר בודד זאב
כץ אבנר איורים: פלג, הוצאת תירוש* בונה הדר; ארנון : מאת

ובקיוסקים. הספרים בחנויות להשיג
ת״א. ,13 צ;לנוב רח׳ גד, : הפצה
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 חסב- ׳לאותו סיפרת. מסמל ריבוע בל חסבונית. חידת זוחי
 וחיסור חיבור פעולות של בעזרתן סימנים. אותם יש רות
4ריבח של סמל בל מאייו סיפרח איזו למאוא יש וחילוק בפל
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במדינה
העם

ואש בד□
האתר וגל■

 ?שניים רע;ק הערבי העולם
ז רע או טום זה האם

 דר ביז בהתנגשויות הדם נשפך בלבנון
 בין הנוצרים. לבין והמוסלמים פידאיון

 מילחמת־תעמולה׳ פרצה למצריים אש״ף
 לה* הקיצוניים הפלגים ראשי איימו שבה
 בין הוויכוח אל־סאדאת. אנוואר את רוג

 יותר חריף לסיגנון הגיע למצריים סוריה
ויותר.

 עשוי הסדר־הביניים, בעיקבות כי נראה
 בינערבי׳ מאבק לפרוץ — עלול אן —

לשניים. הערבי העולם את שיקרע
רע או טוב זה האם הטום. הפילוג

? לישראל
 על ויכוח מתנהל המדינה׳ קום מאז
מו הערבי המתנה פילוג האם זו: שאלה

1 לישראל מזיק או עיל
 ערבי פילוג כל כי ברור עין, למראית

 במילזזמת־העצמאות ישראל נצחון מועיל.
 שמנע הערבי, הפילוג בגלל רק אפשרי היה

 צבא בל ערב. צבאות של משותפת פעולה
 גם אלא צה׳׳ל, נגד רק לא פעל ערבי

 בל' מהלנים לו הכתיב והדבר רעהו, נגד
תי־סבירים.

 הוא טוב. הוא הפילוג צבאית, מבחינה
 הנשק ריכוז הערביים, הכוחות איחוד מונע

 המשאבים. בשאר מלא ושימוש הערבי
בפעו האיום את מחזק ערבי איחוד ואילו

ישראל. נגד מתואמת צבאית לה
 גם יש למטבע אולם הרע. הפילוג

שני. צד
 בל" הגמוניה אחד ערבי למנהיג כאשר

 הרבה לו קל הערבי, בעולם תי־מעורערת
ול ישראל, כלפי במתינות לנהוג יותר

עימה• שלום לקראת התקדם
 עבד־אל־נאצר גמאל נהג למשל, כך,

 מילחמת־סיני, אחרי מאד רבה במתינות
 סיגנונו הערבי. העולם אליל הפך שבה
 מילחמוד שפרצה אחרי רק מתקשח החל

 שילטונו בימי עיראק, לבין בינו התעמולה
בבגדאד. קאסם של

 של העמדות התרככות של התהליך
 כאשר האחרונות, בשנים התחיל אש״ף

 מצרי-סורי־פלסטיני, במערך אש״ף השתלב
הערבי. המימסד מן כחלק מתקבל והחל

 מילחמת־אחים מתלקחת כאשר ולהיפך:
 התחרות מתחילה האתר, גלי מעל ערבית,

נז ערבי מנהיג כל קיצוניות. עמדות על
 פן מחשש מתונות, עמדות מלנקוט הר

וכעוכר־ערב. כבוגד יריביו על־ידי יואשם
 שחושש מי המסקנה: פיפיות. חרב

 הערבים. בפילוג מעוניין מילחמה, מפני
 חושש הערבים, עם לשלום ששואף מי

כזה. פילוג מפני
 להסדר־ משא־ומתן על הדיונים בראשית

 אחת כי גלויות רבין יצחק הכריז ביניים,
 מצריים בין טריז לתקוע היא ממטרותיו

 עתה מתהילה זו תיקווה כי נראה לסוריה.
להתגשם.

 חרב־פיפיות. זוהי אולם
 את עימד, הביאה כבר התעמולה מילחמת

 ש־ המצרים דרישת הראשונות. התוצאות
 ילבש בז׳נבה הסדר־הביניים חתימת טכס
 צבאות של גנרלים בפגישת צונן, אופי

הראשונה. התוצאה היתד, עדינים,
 סיגנון נוקט החל מצירו, עראפאת, יאסר

 ניח־ לשבועון בראיון אומנם, יותר. חריף
 מדינה בהקמת בפירוש דגל השבוע, וויק

 חזון את ודחה וברצועה, בגדה פלסטינית
 לעתיד הדמוקרטית״ הפלסטינית ״המדינה

ש בראיודטלוויזיה, גם אמר כך הרחוק.
ב אש״ף מישלחת אולם בישראל. הוקרן
 השתמשה בלונדון הפרלמנטרית וועידה

פחות. מתונה בנוסחה
 עלול הוא הערבי, הפילוג יחריף אם

העיק הפסיכולוגיים הפירות את להשחית
מבי האמריקאים הסדר־ד,ביניים. של ריים
 על ׳עתה לוחצים הם ועל־כן זאת, נים

 גם ענף־הזית את להושיט ישראל ממשלת
 לשתפם כדי — לאש״ף ואחר־כך לסורים,
המצרי. במחנה שוב ולשלבם בהסדר,

החליט רביו
 את לקחת

תבטחו! תיק

 היה קשה שבועות מיספר לפ;י וד **
 יתבע רבץ כי הדעת על להעלות <

לכהו בנוסף שר־הביטחון, תיק את לעצמו
 הקונסטלציה בשל כראש״הממשלה. נתו

 היסס מיסלגתו בתוך העדינה הפוליטית
 לרכוש שהעז לפני רבות והתלבט רבץ

ב במערבת־הביטחון׳ דריסודרגל לעצמו
 שרון אריאל (מיל.) האלוף מינוי אמצעות

לענייני־ביטחון. כיועצו
 לידי מגיע הוא זד, שבמינוי ידע הוא
שמ שר־הביטחון עם ומסוכן גלוי עימות

 מרדכי רב־אלוף הרמטכ״ל עם פרס, עון
 השילטון. במיפלגת נכבדים חלקים ועם גור
החליט כאשר שגם לכך הסיבה היתד, זאת

לידיו

נחיל בצמוח שינויים

 ממשלת- על מאיימת הפיכה כגת **
ישראל. ^

 אינו אותה לחולל העומד האיש
 ראש־הממשדה, רבץ, יצחק אלא

ובעצמו. בכבודו
 המיכשולים על להתגבר שהצליח אחרי

החתי עם עצום אישי הישג ולנחול מבית
 מתכנן מצריים, עם הסדר־הביניים על מה,

 ל־ הקרובה בתקופה להתמסר רבין יצחק
 של הבוערות מבעיות־הפנים כמד, פיתדון

המדינה.
 ליצחק הנראית הידיעה בד,״א הבעייה

 בתחום היא מיידי, לפיתתן כזקוקד, רבץ
הנוס המדיניים המיבחנים נוכח הביטחון.

 ומול הקרוב, בעתיד למדינה המצפים פים
 מיל־ התלקחות של התיאורטית האפשרות

 מדינות־ עם ההסדרים למרות חדשה חמה
 ראש־־הממשלה את מדאיגות ערב,

 שד בעוצמתו ■הקשורות בעיות
למילחמה. נכונותו וכמידת צה״ד
 הדינאמיקה תימשך אם גם כי סבור רביו

בהש שהחלה שלום, לקראת הסדרים של
 חייב הוא מצריים, עם הסדר-ד,ביניים גת

 רק צד,״ל. של בכוחו ובטוח סמוך להיות
 צודל, של ובעוצמתו בכושרו מלא ביטחון
 המדיני לדרג להקנות עשוי רבץ, מאמץ

 שיופעלו הלחצים מול ומיקוח עמידה כוח
ישראל. על בעתיד

 ל* אינו הנוכחי שהמצב מאחר
מהידי מודאג והוא שכיעות־רצונו

 עד אדיו המגיעים והדיווחים עות
 וכמערכת־הכיט־ כצה״ד המתרחש

 את לקחת רבץ יצחק חותר כולה, חון
בידיו. המדינה של ענייני־ו־,ביטחון

 רבין שיצחק הקרובה המטרה
 כראש■■ לכהן היא לעצמו הציב

 שב־ מאחר ושר־הכיטחון. הממשלה
 אחראי עצמו את רואת הוא ראש־ממשלה

 רוצה המדינה, של הביטחון לענייני גם
 מערכת על ישירה שליטה לו שתהיה רבץ

וצה״ל. הביטחון
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