
 מערכת שד מעמודי־התווך אחד
 העולם, לעיני כיום מתמוטט זו

 הכרית מתנדנדת. כולה והמערכת
 ישראל, מצריים, של המרובעת

 משאת־ שהיתה ואיראן, סעודיה
 עוד מתה האמריקאים, של נפשם
שנולדה. לפני
 בין עצום הבדל יש כי טוען, מצרי כל
שהת מה וכי המצרי, והעם האיראני העם
 להתחולל יכול אינו פשוט בטהראן חולל

 שילטון־היחיד בין דמיון שום אין בקאהיר.
ה האכזריות ובין אל־סאדאת של הנאור
 הדתיות השאה. של הדיקטטורה של אטומה

סוב אך ועממית, עמוקה שהיא המצרית,
הפרסית. הדתית לקנאות דומה אינה לנית,

 להיות מישהו יכול האם — זאת ובכל
 במדינה, האפשרויות לגבי לגמרי בטוח
המוסלמיים? האחים פעם שיגשגו שבה

 אחרי אל־סאדאת של הראשונה תגובתו
 שיש היתה, באיראן האחרונות התהפוכות

 הוא גם תהליכי־השלום. את עתה להחיש
 שבפועל מאד יתכן אך הקשר. את הבין
שנו החדש במצב הפוכה: המסקנה תהיה

זהי יותר עוד להיות מצריים תצטרך צר,
 הקרע הרחבת את יותר עוד למנוע רה,

והמוסלמי. הערבי העולם ובין בינה
 שהלכו השלום, להשגת התנאים

 את כנץ מנחם החמיץ מאז והורעו
 כנוכמכר ההיסטורית ההזדמנות

נוספת. מהלומה ספגו ,1977
מאו אינן מצריים של יריבותיה אולם

 שני באיראן. שקורה ממה יותר שרות
 אל-בעת מיפלגת של היריבים המישטרים

 באחרונה התקרבו — ובעיראק בסוריה —
 תהומית איבה של שנים אחרי לזה, זה

להס המשותפת התנגדותם ביגלל ביניהם,
 צה״ל. מפני המשותף ופחדם נפרד מצרי כם

 על מאיימת החדשה האיראנית הקנאות
שתיהן.

 כל-ער- היא אל־בעת של האידיאולוגיה
 אל- ממייסדי כמה על־דתית. חילונית, בית,
 הוא סוריה שליט דווקא. נוצרים, היו בעת

 מן כמה העלאווי. המוסלמי המיעוט בן
 העדה בני הם השיעית בעיראק השליטים
הסונית.

ה המוסלמית־השיעית, ■הקנאות
 החילוני הלאום מושגי את מחליפה
 אוייכת היא הדתית האומה כמושג

ה האיכה אל-כעת. של טיכעית
מח ואיראן עיראק כין מסורתית

. זה. עימות ריפה
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 שמועה מישהו הפיץ אחרונה ^
״לוב על־ידי חומייני נתמך כאילו ^

ואש״ף״.
 חומייני בין היחסים מהם לדעת קשה
 יש אם המוסלמי־הקנאי, קזאפי ומועמד
 ואש״ף חומייני בין הקשר אך כאלה.

בילבד. דמיוני הוא
 מוכהק. חילוני גוף הוא אש״ף

 המחודשת שאיפתו את מכטא הוא
לאו להגדרה הפלסטיני העם של

 משום משלו. כמדינה חילונית מית
 יאסר ומנוגד — אש״ף מנוגד כך

 מגמה לכל — אישית עראפאת
ה ו״כל־מוסלמית״, ״כל־ערכית״

 הפלסטינים כדרישת לפגוע עלולה
ונפרדת. מלאה לאומית לעצמאות

 בין הסמוייה האיבה ממקורות אחד זהו
 לאיבה בטוח מקור וזהו וסוריה, אש״ף

האי הלאומית הקנאות ובין אש״ף בין
ראנית.

 מוסלמי-קנאי מישטר באיראן יקום אם
 של כוחם את הדבר יגביר ואנטי־ישראלי,

 קבוצות- הערבי. בעולם גורמי-הסירוב כל
 עם לפשרה המתנגדות באש״ף, שוליים
מנהי על ולאיים להתחזק עלולות ישראל,

 תשלום תוך לכן, עראפאת. יאסר של גותו
 והמוסלמית, הערבית לאחדות מס־שפתיים

עצמאותו. על אש״ף ישמור
 יותר. הרחוק לטווח הסיכוי זהו
 התפתחות עשוייה הקצר, כטווה
מחלי שהיא מפני לאש״ף, לעזור

 אל-סא- אנוור של יכולתו את שה
יש עם נפרד חוזה על לחתום דאת
אש״ף. שיתוף כלי ראל,
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 בימים ביותר הנפוצות האגדות חת
בריודהמוע־ כי הטוענת, זו היא אלה

 וכי האיראנית, בקדרה הבוחשת היא צות
מזי אלא בעצם, אינו, שם שקורה מה כל
נוספת. סובייטית מה

 אפיה■ מעצמה. נולדה זו אגדה
חכו — ואמה הפחד, הוא מולידה

רות.

 היא דלת־אוכלוסייה. היא הסעודים ארץ 4
 פלסטינים, — זרים עובדים להמוני זקוקה

זו, אוכלוסיה ואחרים. פאקיסתאנים מצרים,
למח דומה ומקופחת, חסרת־זכויות שהיא

 מעבר זיק שכל יבשים, עצים של עצום סן
 דת של התערובת להבעירו. עלול למיפרץ
ומהפי לאומי שיחדור סוציאלית, וקידמה

 שיפוצץ כביר, חומר־נפץ להוות יכולה כה,
בנסיכויות־הנפט. המישטרים כל את

 בסיוטיהם, הסעודים, רואים שנים מזה
שחלו־ ,מהפכנית רדיקליזציה של אפשרות

 אחת זוהי במדינתם. הפלסטינים יהיו ציה
 תומכים שהסעודים לכך העיקריות הסיבות
 פלסטינית, מדינה בהקמת ורוצים באש״ף
שמ במדינה הפלסטינים למיסוד שתביא

ה הרדיקליזם מפני הפחד משלהם. רנית
 שלום יקום אם לשגשג העלול פלסטיני,

להת חשובה סיבה גם הוא אנטי־פלסטיני,
(העו קמפ־דייוויד להסכמי הסעודים נגדות

).2155 הזה לם
 מתגברים האלה הפחדים כל
יר כעכר מאשר פחות עוד עתה.

 אש״ף. עם עתה לריכ הסעודים צו
 נגד אל־סאדאת, אנוור על לחצם
יותר. עוד יגבר נפרד, מצרי שלום

 כרעי- על עומד הסעודי הכלכלי הענק
רועדות. רגליו תרנגולת.

סוצו״ם בחרס #
 המישטר כמובן, חושש, פחות א ן■
המצרי. *

 השלום, דגל את כיום נושאת מצריים
 היא במרחב. והסובלנות הפשרה המתינות,

יש כלפי ביוזמת־השלום לצאת העזה
 הם נוצריים קופטים מיליון חמישה ראל.
 ושר־ המצרי, העם מן בלתי־נפרד חלק

 בוטרום־רא- בוטרוס חוץ, לענייני המדינה
מצ תומכת סעודיה, כמו קופטי. הוא לי,

בפרט. ובארצות־הברית בכלל, במערב ריים
 הלאומי ביטחונה גם תלוי סעודיה, כמו
במרחב. האמריקאית המערכת בחוסן שלה

השאה תמונת את שורד מפגינים המון

לג וכל לווינגר הרכ קוק, הרכ
 וכאפס כאין הם גוש-אמונים יונות

 הפוסלת זו, לוחמת דתיות לעומת
 השפעה כל ■חילוני, שילטון כל

פש כל קומוניסטית, או מערכית
רע כל ונוחיות, היגיון מטעמי רה
 עם אחד כקנה עולה שאינו יון

 של כיותר הקפדניות המיצוות
 כידי מתפרשות שהן כפי אלוהים,

כילעדיים. כשליטים חכמי־הדת
 איראן, של הדרומית שכנתה סעודיה,

 מוסלמית- היא סעודיה גם פאניקה. אחוזה
 עשירים, נסיכים בה שולטים אך דתית.

 להם ושאין הדת, עם איכשהו שהסתדרו
 חומייני: של מיצוותו את לקיים חשק כל

לק חייב בגניבה, בנו את התופס ״שליט
 אין לחכמי־הדת ידיו.״ במו ידו את טוע

 קובעים הם ולא בסעודיה, פוליטי שילטון
מחירי־הנפט. את

אכזרי מישטר השינאה:

׳*1 ״־^

 מה דבר, מבין שאינו מי לגבי ואכן,
 אר־ בין גלובלי מאבק יש יותר? טיבעי

מת באיראן וברית־המועצות. צות־הברית
ה המיבנה של מעמודי־התווך אחד מוטט

העי הלקוח היה השאה העולמי. אמריקאי
 העיקרי הסוכן האמריקאי, הנשק של קרי
ה בעל-הברית האמריקאיות, המגמות של

ארצות־הברית. של ביותר והנאמן מסור
 אחד: חיוני עניין לגבי מאשר (חוץ

להע שנים במשך שהטיף השאה זה היה
 והוא הנפט, מחירי של דראסטית לאה
שהת מהפכת־הנפט כנביא להיחשב יכול

 יום־הכי- מילהמת בעיקבות ,1973ב־ חוללה
פורים.)

 טוב להיות מוכרח לאמריקה, שרע מה
 ומי הפשטנית. הגירסה לפי — לסובייטים

 מיטה, כל תחת סובייטי סוכן שרואה
•סוביי סוכנים לגלות יתקשה לא בוודאי

 מיפלגת־הטודה פועלת שם באיראן, טיים
הגור שאר לצד הקומוניסטית (״העם״)

השאה. לסילוק הפועלים מים
יותר. הרבה מורכבת הבעייה אולם

 לעניי- הדאגה ככרית־המועצות,
ה על שיעור לאין עולה ני־פנים

האח הקג״כ, דענייני-חוץ. דאגה
 חשוכ הפנימי, הכיטחון על ראי

ממישרד־החוץ. יותר
 בעלי רבים, עמים יש הסובייטים בארץ

ב מאד. רחב ודתי לאומי אתני, מיגוון
 עמים שוכנים ובמיזרחה מדינת־הענק דרום

 המוסלמים מיליוני עשרות רבים. מוסלמים
 עם הגבול לאורך השוכנים הסובייטים,

במהי המתרבים וסין, אפגניסתאן איראן,
 המדינה באוכלוסיית שלהם והאחוז רות

של 22׳ל0! כיום מהווים הם בהתמדה. עולה

 — .30סס/ יהיוו המאה ובסוף האוכלוסיה,
 ל־ מתמיד כאב־ראש נפש. מיליון 90כ־

 קומץ מאשר יותר חזק כאב — מישטר
היהודים.
 מסורת בעלי מוסלמים הם אלה עמים
 לאומי־ עבר על אחורה מביטים הם קנאית.

 חובקות- ממלכות להם היו מפואר. דתי
 הם הסובייטי, השילטון תחת גם עולם.
 על מדווחים באחרונה ייחודם. על שמרו

 אלה, עמים בקרב גדולה דתית התעוררות
לעצמאות. הכמיהה חידוש ועל  דתית-קנאית התעוררות כל

 של הדרומי גכולה ליד פיתאומית
 אדום אור מדליקה כרית־המועצות

כקרמלין.
 היה שלו, שיגעון־הגדלות כל עם השאה,

 חומיי־ שיהיה מכפי נוח יותר הרבה שכן
 היטב. הסובייטים הסתדרו השאה עם ני,
וידי מורכבות עיסקות־דלק עימו עשו הם

דותיות.
 אוייב לסוכייטים יהיה חומייני

ככירה. פוטנציה כעל

סאבאק ירד■ •
 צריכה בעולם, אחר גורם מכל ותר ול

להת שעלול מה מפני לחשוש ישראל
באיראן. רחש

 שונאי- הם ואוהדיו חומייני כי
 מדי• שונאי :תרתי־משמע ישראל

 פשוטו ואנטי-שמים, נת־ישראל
כמשמעו.

ואידי מעשיות רבות, סיבות לכך יש
ומפחידה. מחרידה היא התוצאה אולוגיות.
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