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דיאמרי* המטוסים מכירת של החבילה יסקת״

 יותר מסמלת, ולסעודיה למצריים לישראל, קאיים /
 הכניסה שלתוכו הסתום המבוי את אחרת, תופעה מכל

 והנוכחית. הקודמת הממשלה בימי עצמה, את ישראל
 האוייב את ״להושיב היא חכם מצביא של מטרתו

 ברירה לפני להעמידו כלומר: דילמה״. של הקרניים על ן
 מהשנייה. גרועה מהן אחת שכל אפשרויות, שתי בין

האלה, הקרניים על עצמה את להושיב הצליחה ישראל
אדיב. מצביא של עזרתו בלי 1

 המטוסים את תקבלנה ומצריים סעודיה אם
לישראל. מאד רע זה המתוחכמים,

ה־ את תקבלנה לא ומצריים סעודיה אם
לישראל. מאד רע זה האלה, מטוסים
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 ביותר. פשוט הוא העניין המצוי, הישראלי עיני ך■•

פשוט.) הוא דבר כל המצוי הישראלי בעיני (בכלל,
 מן חלק היא סעודיה : הוא הפשוט הדבר זה, במיקרו!

 מילחמה של במצב נת׳ון הערבי העולם הערבי. העולם
 מטוס הוא למצריים ו/או לסעודיה מטוס כל בישראל.

ישראל. נגד 4
יותר. הרבה מסוכר העולם הצער, למרבה י

 העולם של היחידה הבעייה אינה בישראל המילחמה
הערבי, לעולם שלו. העיקרית הבעייה לא ואף הערבי,

 עניינים, ואחד אלף יש מאד, ומפולג מאד מורכב שהוא
אחרים. וקשרים איבות מאבקים, אינטרסים, בעיות,
 המטוסים פרשת הזאת, התסבוכת רקע על
בשבילנו. לא נם וכלל. כלל פשוטה אינה
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סעודיה. של המיקרה למיטל, נה, ^

 לא־אכזב מקור על אללה, בחסדי יושבת, סעודיה • י
הנפט. בעולם: ביותר החשוב האוצר של (כימעט)

אוייבים. גם לו יש כאלה, אוצרות לו שיש מי
 כי הישראלי לעמיתו אמריקאי מדינאי אומר כאשר

היש פורץ עצמית, הגנה לצורכי לנשק זקוקה סעודיה
 ביכלל, הגנה? של בעיות יש לסעודיה בצחוק. ראלי

עצמית? הגנה של בעיות יש ישראל מילבד למישהו
 בעלי ובשביל הסעודים, שבשביל אלא
כלל. בדיחה זו אין בריתם,

עבר. מכל אויבים מוקפת עודיה ך*
השמא הערבי הרדיקליזם לה אורב ומדרום, מצפון

במהי המתחזקת צבאית, מעצמה היא בצפון עיראק לני.
 של זה על הצבאי כוחה עולה כבר מומחים, לדעת רות.

 המהפכה דגל את בלהט נושאת הדרומית תימן 'סוריה. י
תש ובוודאי סעודיה, את עוינות המדינות שתי הערבית.

בה. לפגוע הזדמנות לכל מחנה
 ״המיפרץ לו קוראים (שהערבים הפרסי למיפרץ מעבר
 אימפרטור של מזימותיו איראן. של השאה אורב הערבי״)

 לספרי- נושא ושימשו בינלאומית, אגדה הפכו כבר זה
 שיכולה כבירה, צבאית מכונה לעצמו בונה השאה מתח.

 ולתפוס המיפרץ את לחצות אחת: מטרה רק לה להיות
 קטר בחריין, כוויית, סעודיה, של הנפט אוצרות את

 בקצה נמצאים כבר כוחותיו המאוחדות. והאמירויות
עומאן. של בנסיכות חצי־האי, של הדרומי

 כעזרת בריתוהמועצות, בונה לים־סוף מעבר
 מרכזי בסיס בקרן־אפריקה. חדש בסים קובה,

 בכיוונים לפעולות קרש־קפיצה לשמש יכול זה
סעודיה. נגד גם וכמובן, שונים.

במדי מתמדת. סכנה הסעודי למישטר אורבת מבפנים
 ושכל ברעהו, איש המקנאים נסיכים, אלף שולטים נד. *

 של הפיכה בראש מחר עצמו את להציב יכול מהם אחד
השני. נגד השילטון של אחד אגף של או צעירים, קצינים
 כעיני ומבפנים. כיוונים מארבעה איום זה

מצפון־מערב. נוספת, סכנה גם יש הסעודים,
ישראל. שוכנת שם

 — שעת־כושר לנצל עלולה ׳ישראל כי בטוחים הסעודים י
 על להשתלט כדי — האיראני השאה עם בשותפות למשל,

 העולם מידי להוציא זו ובצורה הסעודיים, שדות־הנפט
שלו. העיקרי הקלף את הערבי
 לסעודים מותר־ אכל אולי. מצחיק? זה

כך. לחשוב
הם שלהם צודכי־ההגנה כי סבורים הסעודים אין לכן 1

מאד־מאד. רציניים צרכים הם שאלה להם נדמה בדיחה.
ל מוכנים :הם האלה, הצרכים סיפוק לשם
 הענק להם שמעניק העצום הכוח את הפעיל

והכסף. הנפט : הראשים שני בעל
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המעצ־ של העיקרי הבסיס היום מיטמשת עודיה
במרחב. האמריקאית מה ^

 מעבר כהרבה חורג האמריקאי־סעודי הקשר
חשיבותם. פד־ עם וכסף, נפט של לבעיות
הסעו הנפט בלי להתקיים יכולה אינה אמריקה אמנם,

מוקדם תנאי היא זה נפט של וזולה סדירה אספקה די.

הדו מיליארדי ואילו המערבי. העולם של התקין לקיומו
 באר־ להישאר צריכים הזה, הנפט עבור המשולמים לרים,

 את לקיים כדי המערביות, המדינות ובשאר צות־הברית
הכלכלית. בריאותן
 סעודיה מתפקדת אלה לאינטרסים קשר בלי גם אולם

 ארצות־הברית של העיקרית כבעלת־הברית יומיומי באופן
 המישטרים את מקיים שלה זרם־הכסף הערבי. בעולם

 שני של הפוסחים הגורמים את ממתן הפרו-אמריקאיים,
 והפרו- הרדיקליים הגורמים את ומרתיע מגביל הסעיפים,

 במצריים, אל־סאדאת לאנוואר עוזרת ריאד סובייטיים.
המתי המשך את מבטיחה אש״ף, של רדיקליזציה מונעת

הסורית. (היחסית) נות
 המערבת תתמוטט סעודיה, תתמוטט אם

 תוהו־ ישתרר הערבי בעודם כולה. האמריקאית
 לתוך בשד, כפרי כולו, יפוד הוא ואולי וכוהו.
ברית־המועצות. של חיקה

 הסעודי המישטר את לחזק ארצות־הברית של הכורח
 הנפט״, לסחטנות ״כניעה הוא אין מוחלט. כן, על הוא,
המנ הפרימיטיביים, מאנשי־המערות לכמה שנדמה כפי
ישראל. מדיניות את כיום חים

 את לחזק העשוייה פעולה כל האמריקאי. באינטרס
לארצות־הברית. טובה אל־סאדאת של מישטרו

סומ אל־סאדאת, של הפלתו על החולמים הסובייטים,
 אם אחר. עניין כל על מאשר יותר הנשק, עניין על כים

 הצבא קציני עלולים ארה״ב מידי נשק תקבל לא מצרים
לסובייטים. סיוע בבקשת ולפנות סאדאת הנשיא את להפיל

 היא אך שעה. לפי נתקיימה, לא זו השערה
מתמיד. כאיום קיימת,

 בהמשך מעוניינת ישראל כי בכך ספק של שמץ אין
 יוזמה שנקט הערבי המנהיג אל־סאדאת, של שילטונו

המרחב. עמי מישפחת אל ישראל קבלת למען היסטורית
ישר :נוספת פאראדוכסלית מסקנה מכאן

למצריים. אמריקאי נשק באספקת מעוניינת אל
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 השני הצד המטבע. של אחד צד רק שזהו ובן
לעין. ומזדקר בולט ברור, ■י*

 לא הסעודיים המטוסים כי יאמין כסיד רק
 בדלית מילחמה תפרוץ אם ישראל, נגד יופעלו
הערבי. והעולם ישראל בין נוספת

 מפעולת-חיזוק חלק היא המטוסים אספקת
זו.
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 קיימת דייתה רבין, יצחק ראש־הממשלה של ימיו ף*!
האמריקאי. האינטרס עם מוחלטת ישראלית הזדהות ^

 לארצות■ שטוב מה :היה השליט הכלל
* ! לישראל. טוב הברית,

 שלמה. הגיונית מערכת עמדה הזה הכלל מאחרי
 בין אמיתי ששלום האמין לא ויורשיו) קודמיו (כמו רבין

 משמע, ביכלל. אם זה, בדור אפשרי הערבי והעולם ישראל
 בארצות־ כל-כולם תלויים ישראל של וביטחונה קיומה

ה רק לא הברית. נ ו צ ר  להבטיח ארצות־הברית של ב
ה גם אלא ישראל, קיום את ת ל ו כ י זאת. לעשות ב

 ארצות־ של ביכולתה הפוגע דבר כל במילא,
ישר •טל בביטחונה גם אוטומטית פוגע הברית

 •טל יכולתה את ;המגביר דבר כל ולהיפך, אל.
ישראל. ביטחון את מגביר ארצות־הברית

 הוא סעודיה של חיזוקה הרי זו, השקפה נכונה אם
 האמרי- ביחסים פגיעה וכל ישראל, לביטחון ישירה תרומה

ישראל. של בביטחונה פגיעה היא קאיים־סעודיים
 אספקת :פאראדוכס ■כימעט היא ;המסקנה

 את מחזקת לסעודיה האמריקאיים המטוסים
 היא זו באספקה פגיעה כל ישראל. של ביטחונה

ישראל. בביטחון פגיעה
 להנחילו מנסים האמריקאיים שהמדינאים הדבר זהו

זה. היגיון מול נבוכים העומדים הישראליים, לעמיתיהם
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ל  לגבי גם כמובן נכון סעודיה, לגבי שנכון מה ף
וחומר. קל מצריים.
 כמו פרו־אמריקאית מדינה כיום היא מצריים

ארצות־הברית. אוייבי הם אייכיה סעודיה.
פוגעת אל־סאדאת של בשילטונו לפגוע מגמה כל

פוסט״ ב״וושינגטון רות של קריקטורה

 סופי, כישלון אל־סאדאת של יוזמת־השלום תיכשל אם
המטו יופעלו שבה מילחמה, במאוהר או במוקדם תפרוץ

ישראל. נגד המצריים סים
 למכרם החליטה האמריקאית שהממשלה המטוסים

 נגד מופעלים להיות כן על עלולים ולמצריים לסעודיה
לישראל.׳ שיסופקו האמריקאיים המטוסים בדיחת־זוועה. זוהי פאראדוכס. אינו זה
האז לאוכלוסיה הישראליים המטוסים עוללו מה ראינו

המטו לעולל עלולים מה לתאר קל בדרום־לבנון. רחית
בישראל. האזרחית לאוכלוסיה והסעודיים המצריים סים

 היתר. כה עד כי במייוחד, חמור הסעודי העניין
הישראלי. האיססראטגי למעגל מחוץ סעודיה
 לגבול סמוך הסעודית הצבאית העוצמה התגבשות עם
הכביר הצבאי שדה־התעופה הקמת כגון — ישראל
 סעדה הופכת — מאילת דקות־טיסה כמה מרחק בטבוק,
המונח. של הממשי הצבאי במובן עימות״ ״מדינת
מעגל־קסמים. נוצר כך כן, כי הנה
ולמצריים, לסעודיה המטוסים יסופקו אם

ישראל. לביטחון ישירה סבנה יהוו הם
 ולמצריים, לסעודיה המטוסים יסופקו לא אם

 עקיפה, בצורה ישראל ביטחון את הדבר יסכן
מאד. מוחשית אך
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שירטוט אלא אינטלקטואלי, מישחק אינו זה ל ^

 חיים. אנו שבה המציאות של מתייקת תמונה
 למבוי נכנסה היא מדיני. סתום במבוי נמצאת ישראל

 בו שצעדו הקודמות, הממשלות בימי עוד זה סתום
מת והיא נמרצת, ממשלה לנו יש עתה איטיים. בצעדים

מאוששים. בצעדים הסתום במבוי קדמת
 הנכונה הפקודה הזה, המבוי מן לצאת רוצים אם אך

!פנה לאחור :היא
 שצריכים אומר הייתי הפלאגיאט, דרך על
עכשיו. שלום להשיג בדי לפעול


