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הסוב מברית־המועצות. לזרום שהמשיכו
 אך סעודיה. של 1 מס׳ האוייב הם ייטים

 להם תעזור שמילחמת־לבנון קיוו הסעודים
 אל הסובייטי המחנה מן סוריה את להעביר
 פעולה היתר. מאידך האמריקאי. המחנה

 בעלת־ מצריים, את להרגיז עלולה זו
 עברה שכבר סעודיה, של העיקרית הברית
 עליית האמריקאי. למחנה רגליה בשתי

בסאדאת. קשה פגעה אסר של יוקרתו
 הסורית בפעולה האמריקאית התמיכה

 העובדה אך לסעודיה. סיפוק נתנה בלבנדן
פעולה שיתפה שסוריה

עו הפלסטינים את להשמיד כדי
 לא הם עמוקה. חרדה הסעודים בלב ררה
בפלישה בשיוויון־נפש להביט יכלו

ב להקשיב לדרום־לבנון, נוצרית
בעיתונות, שהתפרסמו לידיעות, אדישות

 חיל־הים בידי מוסלמיות ספינות לכידת על
בג׳וניה, הנוצרים לידי ומסירתן הישראלי,

 והפלסטי- המוסלמיים הנוסעים נשחטו שם
קר. בדם ניים
ב התנגשו האלה הסותרים המניעים כל
 היתר. והתוצאה הסעודית, ההנהגה קרב

הסורית. בהרפתקה מסוייגת תמיכה
האחרון. השישי ליום עד

הב1ה אגוור
פיה. על הקערה לפתע התהפכה ז ^
£  כל על והאפיל הזדקר אחד מניע כי \

המניעים. שאר
פית־ הצטיירה הסעודים לעיני

העלו כיותר הגדולה הסכנה אום
 של הסכנה עליהם: לאיים לה

רבתי. סוריה
מד שאינו מופשט חלום זהו דורות, מזה

 רחוק שהיה מפני במייוחד, הסעודים את איג
 נראה הוא לפתע הגשמה. של מאפשרות
 ביותר. קרובה מאד, מעשית כאפשרות

 נוצרית לבנון סורית, גרורה הפכה ירדן
 אש״ף הפיכת ועם לסוריה, משועבדת תהיה

המע בגדה לקום עלולה סורית לסוכנות
 גרו־ פלסטינית מדינה עזה וברצועת רבית

 הקדושים במקומות שתשלוט רת־סוריה,
בירושלים.
ה לסיוט אחד צעד רק מכאן
 יותר: עוד הסעודים את מפחיד

עי על סוריה-רכתי השתלטות
 ״הקשת של מעצמה והקמת ראק,

האר כל את שתאחד הפוריה״.
 ושתשלוט לסעודיה שמצפון צות
ה המיפרץ עד מעקבה גבולה על

פרסי.
יורש* ובראשם ויועציו, חאלד המלך

 הגבול את עבר שאסד הבינו פאהד, העצר
הנוצ הימין את להציל תחת לו. שנקבע

 אש״ף קומת את להנמיך בלבנון, רי
 שלח הראדיקליים, הכוחות את ולנטרל

 העליונה המנהיגות כתר אל ידו את אסד
 חדשה מעצמה מקים הוא הערבי. בעולם

 של גלימתו את ללבוש ומתכוון ומסוכנת,
עבד־אל-נאצר. גמאל

הסעו פעלו זו, סכנה על שעמדו ברגע
 הם אחת במכה מדהימה. בזריזות דים
 לפחות — אסד של לחלומותיו קץ שמו

לפי־שעה.
 כיגלל זאת, לעשות יבלו הם
 :ממנה טובה שאין אחת, סיכה
ה בכסח כל-כולה תלוייה סוריה
נפט.

 עוצמת־הנפט, כראש פועלת סעודיה
 נסיכויות־הנפט כוויית, את גם הכוללת
 המיפ- של המאוחדות והאמירויות הקטנות

 שאין מקובצת, כלכלית עוצמה זוהי רץ.
בפניה. לעמוד המסוגל הערבי בעולם כוח

ח היה יכול אחת כתנועת־יד
ה ברז את לסגור הסעודי מלו
 סוריה תוכל לא שבלעדיו כסה,

לתפקד.
 הגרמני הקיסר הוזמן שנים 899 לפני

 גרגור האפיפיור אויבו, אל 4ה־ היינריך
 את חלץ הקיסר קאנוסה. במצודת ,7ה-

 שהכריז האפיפיור, אל יחף ובא נעליו
 ומחילה. סליחה לבקש כדי נידוי, עליו 2

אסר. של קאנוסה היתה ריאד
 מלך של התכתיב את קיבל הוא

מו כאשר מצריים, ונשיא סעודיה
 הגדול אוייבו כמנצח, עומד, לו

עראפאת. יאסר :ביותר
 של האמיתי התוכן מהו

 ץ כלבנון יקדה מה ריאד?
אש״ה, בתוככי קורה מה

החדש? מעמדו יהיה ומה
 החדש המצב ישפיע איך
שא על — ישראל? על

אפ אורי ישיב אלה לות
זו. סידרה כהמשך נדי

במדינה
העם

ראשונוח טיפות
— ירד הגשם

להיות התחילה הארץ
 הארץ בני ממתינים שנים רבבות מזה

 { זה. לרגע שנה בכל
 הבצורת המעיק, הקייץ חודשי אחרי
 ומת, גוסס כאילו הטבע כאשר והחום,

הרא והגשם בשמיים, העננים מתקבצים
הצמאה. האדמה על יורד שון

 חדש. במרץ כאילו פועם הארץ דופק
מזדק ותשושים, עייפים שהיו בני־אדם,

בחורשה. 'והעצים בשדה הצמחים כמו פים
 רישמי באופן שהחלה החדשה, השנה

באמת. השבוע התחילה חודש, לפני

מרחביים יחסים
ישראלית ויאט־נאם

 ״הגדר היתח האם
 פנטסטי תכסיס חטובה״

 ולהכנת העולם להונאת
? הדרומית ללבנון פלישה

 נצרו הצלפים בלבנון, נדמו התותחים
 קרבות של וחצי שנה אחרי אישם. את

 על חשדנית דממה ירדה ומעשי־זוועה,
).10—12 עמודים (ראה השותתת־דם לבנון

 העיניים כל פנו זו פיתאומית בדממה
 שבה בלבנון, האחת הפינה אל והאוזניים

 בקנה־מידה הקרבות במאוחר התלקחו
ל: ישראל. עם איזור־הגבול גדו

 להתבצע ■ושנועד בחשאי שהוכן מסע,
 בהמולה שייבלע תיקווה מתיד בהסתר,
 חשוף לפתע עמד המילחמה, של הכללית

לעיני־כל. וגלוי
 טריביון ההוולד בעיני הזרים. לגיון
הת כבר שכתביהם בעולם, רבים ועיתונים

 מה לגבי ספק היה לא לבנון, בענייני מחו
לבנון. בדרום שמתרחש
 ישראלית, פלישה זוהי כולם, לדיברי
מד ישראליים, סוכנים בעזרת המבוצעת

לכ כדי ישראלי, ונשק ישראליים ריכים
המוב ובין ישראל בין איזור־חייץ בוש
 עתה המהווה האש״פית־פלסטיגית, לעת
לבנון. בדרום תת־מדינה מעין

 לגבי רק ספקות נותרו העולם בעיתוני
 אך הישירה. הישראלית ההתערבות מידת

 חקרו כאשר במהרה, הצטמצם זה פער גם
פרט. אחר פרט וגילו הכתבים

 לגבי ספק העולם בעיתוני נותר לא
הבאות: העובדות

 בני על-ידי מבוצעת אינה ההתקפה •
 כוחות על-ידי אלא המקומיים, הכפרים
 שהפליגו לבנון, ממרכז ניכרים צבאיים

הת בישראל, עברו לחיפה, ג׳וניה מנמל
 ישראליים, מדריכים בידי בישראל אמנו

 ״הגדר דרך ללבנון וחדרו בישראל צויידו
 שהוא זר לכתב ׳גילה נוצרי לוחם הטובה״.

 קציני בידי ברמת-הגולך ב״חווה אומן
צה״ל.
תכ אלא היתד׳ לא הטובה״ ״הגדר •
כשמ דעת־הקהל, הסחת של פנטסטי סיס

 הומאניטארית, היתד׳ לא האמיתית טרתה
 הקרקע את הכשירה היא צבאית. אלא

לקראתה. ההכנות את והעלימה זו לפלישה
ובי אלה, כוחות שבידי הנשק כל •
 על- להם סופק ומשוריינים, טנקים ניהם

ישראל. ידי
בקר השתתפו ישראליים תותחים •
ישראל. שטח מתוך הפגזות על־ידי בות
 הסכמה ללא אפשרי היה לא הדבר •

 המתון, הנוצרי המנהיג אמר סורית, ותמיכה
הפלסטי עם בפשרה החומד אדה, ריימון

היש שלפלישה לומר מצטער ״אני : נים
סוריה.״ עם בשיתוף־פעולה מבוצעת ראלית

ה הישראליים? החיילים היכן
 הי- הזרים העיתונים בלב שנותרה שאלה
 ישראליים חיילים מעורבים האם תה:

ד עצמו במיבצע
שו דיעות הזרים בעיתונים היו כך על
 פעלו צה״ל כוחות כי שדיווחו היו נות.

 לידי אותם ומסרו יעדים כבשו בשטח,
 כי סברו אחרים הכיבוש. אחרי הנוצרים

 ובמפקדים כמדריכים רק פעלו הישראלים
שחיי בתוקף טענה עצמה ישראל בשטח.

כלל. הגבול את עברו לא ישראליים לים
המוק השלבים את הזכיר כולה התמונה

 כאשר — ויאט־נאם מילחמת של דמים
)29 בעמוד (המשך

מן שנגנבו ציווים

! של לבית־המלאנה בו שו עד שהיה ה
של בבית־השימוש מיסמנים להשמדת

ה הקשודים על איומים ׳ולין ש בנו

הציורים
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ים1ו1הג
 ידלין אשר פרשת שחקירת כל ץ*
 ומס־ מתפרשת היא והולכת, מעמיקה ^

 שיער לא שאיש וכיוונים לקצוות תעפת
 לראות יכול לא עדיין ושאיש תחילה אותן

סופם. את
 חוט קצה החוקרים בידי נותן יום כל
 בכל וכימעט חדשה. פרשיה לחקירת חדש

 הארוכה לרשימה חדשה דמות נוטפת יום
 אחרת או זו בצורה הקשורים השמות, של

 מרכז יו״ר של שמו את הנושאת בפרשה
לשעבר. קופת־חולים

הרצברג, מלכה היא האלה הדמויות אחת
קרו ידידה שנים מיספר במשך שהייתה מי
 נוסף כן, ידלין. אשר של ואינטימית בה
 בזרקורי הוארו שכבר ידידותיו כל על

 אינה שזו מסתבר הציבורית, ההתעניינות
 היו ידלין לאשר כי הסופית. הרשימה

לש נהג כולן את שכימעט רבות ידידות
אחרת. או זו בצורה בעיסקותיו תף

פולי דמות כימעט היא הרצברג מלכה
 כמזכירה עבדה היא שנים במשך. טית.
 כאשר, בתל־אביב. הליברלית המיפלגה של

 (מיל.) האלוף הצטרף שנים, שלוש לפני
 פועל והחל הליברלית למיפלגה שרון אריק

 הרצברג מלכה הוצבה הליכוד, להקמת
כמזכירתו. לכהן

 סייע יריבה, למיפלגה שירותיה למרות
 ברמת־ נאה דירה ברכישת ידלין אשר לה

 של חברה־בת על־ידי שניבנתה אפעל,
 שמחה הליברלים, מנהיג שיכון־עובדים.

התפע את הביע כך, על שידע ארליך,
ידלין. של זו נדיבותו על לותו

 במיפלגה, מעבודתה פרשה היא בינתיים
 אסם. האיטריות במיפעל כמזכירה מועסקת

 מלכה הצליחה ידלין פרשת התפוצצה מאז
 מאחרי־הקלעים, הסריה להי-שאר הרצברג

מהפר לכמה ומידע קשר לה שהיו למרות
 במות מעל בהרחבה נדונו שכבר שיות

 בעצמה עמדה היא השבוע אולם ציבוריות.
באינטנסי להיחקר העומדת פרשיה במרכז

ההונ במחלקת החקירה צוות על־ידי ביות
המישטרה. של הארצי במטה אות

 הנבהלים האנשים עם נמנים אינם ואמיד,
 מבוהלים היו הם שהפעם אלא בקלות.
באמת.
 הרצי מלכה של קרובה ידידה היא לאה

מ אחת שנים שלוש במשך שהיתה ברג,
 ידלין. אישר של ביותר הקרובות ידידותיו

הבי מיכרז בפרשת עדת־מפתח היא מלכה
 לחברות־הביטוח קופת־חולים שנתנה טוח

).2041 הזה (העולם יובל
 מיכרז־הביטוח שפרשת אחרי קצר זמן

 הזה, העולם עמודי מעל התפרסמה המפוברק
 ם., לאה ידידתה אל הרצברג מלכה באה

מ מקוריים, ציורים עשרה בידה הפקידה
שלה. הגדול הציורים אוסף

 אחרי עתה, כי לידידתה הסבירה מלכה
עלו ידלין, בפרשת מעורבותה שפורסמה

ב ביקור לערוך מס־ההכנסה חוקרי לים
 האלה הציורים שמא חוששת היא ביתה.
 לשאול יתחילו וחוקרי־המס בביתה, יתגלו
 לרכישתם. הכסף לה נמצא מניין

 לאה. של באוזניה מוזר נשמע זה הסבר .
 ידעה מלכה של ביתה באי כל כמו שכן,

 ציורים עמוסים הבית קירות שכל היא גם
 אישר של אחותו עם יחד יקרים. מקוריים

 הרצברג מלכה עסקה הרי. שרה ידלין,
 ובמכירה ברכישה במרץ האחרונות בשנים

ציורים. של
 של מס־ההכנסה תיק גילה למשל, כך,
 של החקירה לצוות שהועבר הרי, שרה

 סוכנת־ ידלין, של אחותו כי המישטרה,
ציו שברשותה הצהירה במיקצועה, הביטוח

 עלות במחיר בשעתו קנתה שאותם רים
 מוערך ויששוויים ל״י. אלף 50כ־ של כולל
ל״י. מאות־אלפי בכמה על־ידה עתה

 ציורים יש הרצברג מלכה של בביתה
 למישמרת שהביאה מאלה יותר הרבה יקרים
 כחברה לאה, אולם ס. לאה של לביתה
 שאלות. לשאול הירבתה לא ונאמנה, טובה

 לביתה הזה העולם כתב את הזעיקה כאשר
 בשל אלא התמונות, בגלל זה היה לא

כלפיה. שהופנו וההטרדות האיומים

לעזרת
הטובה החברה

*  כמה לפני החדה החדשה פרשה ך
ם 1 מי  ידועה דמות ס., שלאה בעת וי

 הזעיקה במדינה, הפרלמנטריים בחוגים
 יגאל הזה העולם כתב את לביתה בדחיפות

ידוע מהנדס שהוא ובעלה, לאה לביב.

 בין קנוניית־הביטוח פירסום בעיקבות
 מלכה ביקרה יובל, לחברת קופוז־וזולים

 להתייצב ממנה ביקשה לאה אצל הרצברג
ל במטרה כוזב, מידע ולמסור במישטרה

 המפוב־ מיכרזי־הביטוח פרשת. את טשטש
או לבקשתה, להיענות סירבה לאה רקים.

 מה לאיש תספר לא היא כי הבטיחה לם
בפרשה. לה שידוע
 על סמכו לא ידלין מאנשי ׳שכמה נראו

או מטרידים החלו מאז שכן, זו. הבטחתה
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