
תשריט חשש תיש

ס7! ו ז סנ נ קו ;
 התנהלה תשל״ט של ביותר החשוכה שיחה ^

ללונ מז׳נבה ביולי 1ב־ שטם פרטי, במסוס־סילון י י
 עמד והוא סעודיה, לממשלת שייך היד. המטוס דון•

 ביותר החשוב האדם אולי, שהנהו, מי של לרשותו
הסעודי. שר״הנפט אל״ימאני, זקי אחמד השייח׳ :בעולם

 ממנו: יותר חשובים אנשים שני לפחות יש לכאורה,
 ליאוניד והנשיא בוושינגשון קארטר ג׳ימי הנשיא

 להריגת להביא יכול מהם אחד כל במוסקבה. ברדנייב
 לחיצה על־ידי דקות, כמה תוך בני־אדם, מיליוני מאות

 הגרעיניים הטילים צי את המשלח האדום, הכפתור על
 חשש אין טירוף, של מהתקפה חוץ אולם הביניבשתיים.

כן. יעשו אכן שהם לכך
 •* כעל* הסעודי השייח׳ מחזיק זאת לעומת

 סיבוב כל הנפט. ברז על אצבעו את הזקנקן
 יותר חביות־נפט מיליון שפירושו זה, כברז קטן

 לגאות אוטומטית כימעט מביא כיום, פחות או
 גוזר או שפע מבטיח העולמי, כמשק לשפל או

אר בעשרות עובדים מיליוני על ורעב אבטלה
צות.

אמ עיתונאי הדקות, 70 בת לטיסה, הזמין אל־ימאני
 כוונה לו היתד, המרחב. בענייני המתמחה בכיר, ריקאי

 אלגנטית. ■בחופשיות האיש עם שוחח הוא זו. בהזמנה
 את שעות כמה תוך שהרעידה פצצה כללו דבריו אך

הבור את החרידה כולו, בעולם והמשק המדינה אנשי
הרב־לאומיות. הכלכליות החברות אילי ואת סות

 כולו, בעולם שהורגש בנפט, המחסור היה הנושא
 ליד מכוניות של ארוכים לתורים בארצות־הברית ושגרם

 800״ל שהגיע למחסור, הישירה הסיבה תחנות־הבנזין.
 בעיק- באיראן, השאיבה צימצום היתה ביום, חביות אלף
 רוח־אללה האיית־אללה איש־השנה, של המהפכה בות

 חביות מיליון לשלושה ירדה האיראנית התפוקה חומייני.
 השאה. בימי הרגילה התפוקה מן פחות הרבה — ליום

כליל. השאיבה פסקה האיראנית, המהפכה בשיא
 בקטעים כלולה היתד, הראיון של העיקרית הבשורה

:אלה
 יקרה שאם בביטחה, להניח יכול ...אתה :אד־ימאני

 מיליון שלושה של נוספת לירידה שיגרום משהו, במרחב
 במהרה יקפוץ המחיר — לקרות יכול וזה — ליום חביות

 המיפ־ רוב גולמי). נפט ליטר 160(כ־ לחבית דולר 50ל־
 יהיה וזה להיסגר, אז יצטרכו המערבי בעולם עלים
*. 1929 של המשבר מן גרוע

? ״משהו״ במילה מתכוון אתה למה :שאלה
 כן), לפני ימים (כמה קרה מה ראה נ אל־ימאני

 מעל סוריים מטוסים חמישה הישראלים הפילו כאשר
הישרא להסלמה. במהירות לגרום יכול כזה דבר לבנון.

 עם להתמודד יצטרכו שלא כדי תירוצים מחפשים לים
המער מהגדה ונסיגה לפלסטינים מולדת — הבלתי־נמנע

 אם אופתע ולא והולך, גובר הפלסטינים של היאוש בית.
 שתיים או אחת מיכלית־ענק הימים מן ביום יטביעו
 משהו לעשות העולם את להכריח כדי הורמה*•, במיצר

 את יחסום זה ישראל. של העקשנות ולגבי מצוקתם לגבי
 — ביום חביות מיליון 20 עד 19 עוברות שבו המעבר,
 שלושה מאיראן, מיליון שלושה מסעודיה, מיליון תישעה
 מיליון שני המאוחדות, הערביות האמירויות מן מיליון

 שבחש* למשבר, יגרום זה מעיראק. מיליון ושני מכוויית
 או כמישחק־ילדים. הנוכחי המחסור ייראה אליו אווה

 את לבצע ישראל את להכריח יכולה שארצות־הברית
 שמלפני לגבולות ולסגת 242 מועצת־ד,ביטחון החלטת

 עליה יכולה, אינה אם יכולה. שאינה או ,1967 יוני
בתוצאות. לשאת מוכנה להיות

 יושג שאם אומר אתה אחרות, במילים :שאלה
 מבחינת טוב, יותר הרבה מצבנו יהיה כזה, כולל הסדר
? הנפט

 סבור איני אומר. שאני מה בדיוק זהו אל־ימאני:
 אם אלא פעולה, לשתף הערבים מן לצפות יכול שאתה

 יראו הערבים ואם חיוביים. מדיניים תמריצים לכך יש כן
 את לאלץ מסוגלת אינה או רוצה אינה שארצות־הברית

 המולדת את להוות המייועדים משטחים לסגת ישראל
 שארצות־הברית להניח אלא יכולים הם אין הפלסטינית,

 הישראלי. הכיבוש המשך עם להשלים מוכנה
עירום. אולטימטום זה היה

 אופיינית במחווה אל־ימאני, שילם השיחה, למחרת
 את סובב הוא לאמריקאים. רצון־טוב של מפרעה לו,

 8.5מ־ הסעודית תפוקת־הנפט את ״זמנית״ העלה הברז,
ליום. טון מיליון 9.5ל־

המדינאים אך — לרווחה נשמו האמריקאים
הש מילחמת־העולם עד שנמשך ,1929 של המשבר *

 גרם הוא ניו־יורק. של הבורסה בהתמוטטות החל נייה,
 לדעת המערב. ארצות בכל רבים מיליונים של לאבטלה

 אדולף לעליית השאר, בין זה, משבר הביא המומחים, כל
לשילטון. היטלר

האי החוף מול השוכן קטן אי שם על צר, מיצר •*
ערב. וחצי־האי איראן בין המפריד ראני,

 להם גרם הוא הרמז. אה הכינו והכלכלנים
לסיוטי־לילה.

רסעוויה צהיר שד בלישה #
לשירותי כהפתעה באו' לא אל־ימאני של כריו

 סקופ. לפניהם רשמו אשר וללקוחותיהם, המודיעין *
 הארצות באחת המופיע בשבועון שפורסם עיתונאי,
במרחב. הקטנות
 פירסם סילונית, שיחה אותה לפני שנה מחצי יותר
 רשמית אותה הגדיר שהוא כתבה, המסדים השבועון
 רחוקות. לעיתים לעשות נוהג שהוא דבר כ״סקופ״,

 התייחסו רבים קוראים כי עד דמיוני, כה היה הסיפור
 העולם. ברחבי אנשי־המיקצוע כן לא בספקנות. אליו

 לחששות אישור בכך ראו חלקם ונחרדו, הופתעו חלקם
כן. לפני עוד בליבם שעלו

 הזה העולם פירסם סודי״ ״מיבצע הכותרת תחת
אישיות על־ידי הראשי לעורכו שנמסר גילוי, )2155(

ד׳ החדישים הוגדיחים סג מי ה ב כ מ
שווייצית) (קאריקטורה

 היתה. המטרה הסעודית. לצמרת המקורבת בכירה, ערבית
 שלושה — אזהרה ביותר העקיפה בצורה למסור כנראה,
חוד שלושה קמם־דייוויד, הסכמי חתימת אחרי חודשים

הישראלי־מצרי. חוזה־השלום חתימת לפני שים
 תומכת שסעודיה הכל, האמינו עדיין ימים באותם

הוד למרות אל־סאדאת, אנוור ביוזמת הקלעים מאחרי
 בטוח היה עצמו אל־סאדאת ההפוכות. הפומביות עותיה
משוכנ היו הם בגין. ומנחם קארטר ג׳ימי גם וכן בכך,
 המתנה של חודשים או שבועות כמה אחרי כי עים,

 יחד ליוזמה, בירכתה את סעודיה תעניק דיסקרטית,
 וסודאן ממארוקו הפרו־אמריקאי, הערבי המחנה כל עם

ולאמירויות־המיפרץ. לכוויית ועד
 תתייצב סעודיה וכי אשלייה, שזוהי הזהירה הכתבה

קמפ-דייוויד. הסכמי נגד הלוחמים בראש
 שהנפילה :מדהים סודי פרט גילתה גם היא

כ שאירעה האמריקאי, הדולר של התלולה
 של ישירה תוצאה היתה כן, שלפני שבועות
 לשוק זרקו אשר הסעודים, של יזום מיבצע
 הכביר האוצר מן דולרים, של מתאימות כמויות
 למוטט נועדה לא המבוקרת הפעולה שלהם.

 חד-פע■ מכה עליו להנחית אד אלא הדולר, את
המט אזהרה. כאות — לדוגמה ומכאיבה מית
 לפני חוזה־השלום, חתימת את למנוע : רה

מוגמרת. לעובדה הפיכתו
 שהביאו הנימוקים את הסביר הבכיר הערבי המקור

 תוך ובלתי־צפויה. חריפה כה עמדה לנקיטת סעודיה את
 באה בחלקה שלפחות מערכת־שיקולים, חשף כך כדי

הבינ הדיפלומטית הקהיליה בקרב גם לרבים, כהפתעה
לאומית.
ה־ בשלום טמונות הסעודית, ההערכה לפי

 חמורות סכנות שתי הנפרד ישראלי-מצרי
 — הסעודי המישטר של קיומו לעצם כיותר
פנימית. השניה חיצונית, האחת

 הצבא של פרישתו מעצם נובעת הראשונה הסכנה
ישר עם מחזית־העימות הערביים, הצבאות גדול המצרי,

 הערבית. בחזית אדירה פירצה הבקיעה זו פרישה אל•
הנפט. :סעודיה של והונה אונה מקור את מסכנת הפירצה

 שום כאשר שנוצר, החדש■ המצב עלול הסעודים, לדעת
הישרא הצבאית העוצמה מול עוד עומד אינו יעיל כוח

 בפניו לעמוד תוכל לא ישראל אשר פיתוי להוות לית,
ימים. לאורך

 של פלישת־פתע מפני חושיטים הסעודים
 אם עצמאי, כמיכצע אם לבארדת-הנפט, צה״ל

ה של הדגם לפי האמריקאים, עם כשיתוף
 למיצריים הישראלית־צרפתית־כריטית פלישה

קרש״). (״מיבצע 1951( באוקטובר
 של האוויליים דברי־הרהב על הסתמכו אלה חששות

 לא בכך שאיים שרון, אריאל ובראשם ישראליים, אישים
 מכן, לאחר שהתחזקו ידיעות, על גם הסתמכו הם פעם.

 אדצות־הברית של המזמינים הכוחות מטכ״ל הכנות על
 במהירות לתפוס מסוגל שיהיה קבוע, כוח־משימה להקמת

 בצה״ל. הסתייעות תוך המיפרץ, באיזור שדות־הנפט את
 שדות- בניית את לבצע האמריקאית ההתלהבות גם מכאן

 — היום בבוא — העשויים בנגב, החדשים התעופה
 הרפוב־ המועמדים אחד כזה. מיבצע על בהרבה להקל

 ביטא רגן- רונאלד ארצות־הברית, לנשיאות ליקאיים
 ג׳יימס המתפוטר, ושר־האנרגיה מלא, בפה זה רעיון

בחצי־פה. עליו רמז שלזינג׳ר,
 רק שיש ״יתכן :הבכיר המקור שאמר כפי

 כשאתה אד כזה. מיבצע לביצוע נמוכה סבירות
 לקחת עליד כעולם, הגדול אוצר־הנפט על יושב

נמוכה״. סבירות להן שיש אפשרויות כחשבון
נמוכה״ ״סבירות למילים כי כמובן, ידע, לא הוא

*. ישראלים באוזני מייוחדת משמעות יש
 השנייה, לסכנה מאד גבוהה סבירות יש זאת לעומת

 והחמירה הלכה זו וסכנה — קמפ-דייוויד בהסכמי הטמונה
 של האמיתיות הכוונות התגלו כאשר השנה, במרוצת

 עצמי״, ״שילטון המילים פירוש לגבי ועמיתיו בגין מנחם
עזה.״ וחבל שומרון יהודה, ״תושבי וזכויות ״אוטונומיה״

רבסבוק ״ן1ה את לווחזיו #
ב בסעודיה, ועובדים חיים פלסטינים אלפי אות ^
 נסיכויות־ ובשאר המאוחדות באמירויות כוויית, ■•

הפרסי. המיפרץ שלחופי הנפט
 עובדים מהפלסטינים רבים מיומן. כוח־אדם זהו

 בשדות־ הציבורי, במינהל ובינוניות בכירות במישרות
 רבים החברתיים. בשירותים הכלכלה, במערכת הנפט,

 הירארכיה קיימת שבהן פלסטיניות, במושבות גרים מהם
ולאירגוניו. אש״ף למוסדות הכפופה פלסטינית,
 העלולים חומר-נפץ, •טל ריכוזים הם אלה

 שלא גדולה, כמהפכה להתפוצץ הימים מן כיום
למיפרץ. •טמעכר האיית-אללה של מזו תיפול
 הסעודי המישטר תומך כזאת, התפוצצות למנוע כדי
 המרכזי הזרם — אש״ף של במימסד ורצוף ישיר באופן

 אידיאולוגיה וחסר מתון, שמרני, לאומני, שהוא פתח, של
 פחד־ סעודיה פוחדת זאת לעומת רדיקלית. סוציאלית

 המטיפים הקטנים, הרדיקליים האירגונים מפני מוות
 בנאומיהם החוזרת, הנימה מכאן כלל-ערבית. למהפכה

 על אחרים, ערביים ומנהיגים סעודיים, מנהיגים של
הפלסטינים. אצל וגוברים ההולכים וה״תיסכול״ ה״יאוש״

 להימשך יכול אינו הנוכחי המצב כי יודעים הסעודים
 הנראה־ בעתיד אש״ף הנהגת תצליח לא אם לאורך־ימים.

 היא הפלסטיני העם לבעיית סביר פיתרון להשיג לעין
 ישאף במאוחר או במוקדם המחנה. על השליטה את תאבד
 ויכריז יותר, רדיקליים לפיתרונות החדש הפלסטיני הדור

 ה״ריאקציוניים״, הערביים המישטרים על מילחטה
הפלסטיני. בעניין בבגידה מאשים הוא שאותם
 השאה שד האדירה הצבאית העוצמה כל

 של הדתית המהפכה את למנוע הצליחה לא
 הסעודי האוצר של העצום הכפף וכד חומייני,

 המהפכה את למנוע כזה, כמיקרה יוכל, לא
 מבינים זאת את הפלסטינים. שד הרדיקלית
-היטב. כריאד השליטים

 על לשמור כדי הכל את הסעודי המישטר עושה לכן
 מילחמת־ בשיא עראפאת. יאסר של ויוקרתו מעמדו

 עמד הסורי הצבא כאשר ,1976 בקיץ בלבנון, האזרחים
 המלך הגיש בלבנון, הפלסטינית המובלעת את לכבוש

 זרם ההתקדמות. את ועצר לסוריה, אולטימטום הסעודי
אש״ף. את ומחזק מקיים סעודי כסף של

 את זעירא, אלי אנז״ן, ראש הגדיר אלה במילים *
יום־הכיפורים. מילחמת ערב מצרית, התקפה של הסיכויים
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