
במדינה
)29 מעמוד (המשך

 ישר־ בוויכוחים אמנם המקובל הסוג מן
 נאה אינו שבוודאי אך פנימיים, אליים

בחו״ל. המדינה נציג בפי
 של התנהגותו תמוהה מידה באותה

 ב״ המייועד השגריר בן־אלישר, אליהו
 בד רוזן. בעמדת פומבית שתמך קאהיר,
 רוזן של קרוב שותף אומנם היה אלישר

 אך הישראלי־מצרי, המשא־והמתן בעת
 של מידה באותה הצטיינה לא הצהרתו

 שעומד ממי הנדרשת ומתינות התאפקות
 ביותר העדין התפקיד את לידיו לקבל

הנדון). (ראה הישראלי בשירות־החוץ
 להתבטאות יש בכית־שאן. גלות

מעיניהם. נעלם שבוודאי היבט, השגרירים
 לוחם־החופש ׳נכלא בברית־המועצות

 לעיר־ והוגלה להלן) (ראה סחרוב אנדרי
 הואשם שבהן הודעות כמה אחרי שדה.

סו במסירת יהודי) (שאינו הרוסי הליברל
הסוב הדוברים הסתפקו ביטחוניים, דות

 חמורה. פחות בטענה הרישמיים ייטיים
 שיטתי באופן הפיץ סחרוב כי טענו הם

המישטר. על דיברי־שיטנה בחוץ־לארץ
הטע ובין זו טענה בין מוזר דמיון יש

 עכשיו׳/ ״שלום אנשי נגד המושמעות נות
 עושים אשר את העולם ברחבי העושים

 — במדינה האחרים הזרמים כל דוברי
 וברק״ח. במפ״ם וכלה בגוש־אמונים החל
 היהודים, באוזני לדיעותיהם מטיפים הם

 כאז־ הציונית, התיאוריה פי על הנחשבים,
ישראל. של רחים־בכוח

 להגלות עדיין הציע לא איש אומנם,
או לבית־שאן. עכשיו״ ״שלום אנשי את
 דד שריר אברהם אחד, עסקן לפחות לם

 על לעלות הזדרז ׳אח״ם), (ראה ״ליברלי״
לדין. להעמידם ותבע עגלת-הפירסומת

 המאפשר חוק בישראל אין שעה לפי
 את להציע שריר ח״כ ירצה אם זאת.

 אח להעתיק יוכל כזה, חוק של קבלתו
 ולהגישו הסובייטי, בחוק הנדון הסעיף

בכנסת. כהצעת־חוק

ת מדיניז
מר הטעם ה

 היא הסובייטית ישה78ח האס
 אמצעי או ?התקפה הקדמה
 נובע ומה — הגגה 7ש

ישראל? זגגי מכן• י
מר. טעם ברוסית, פירושו, ״גורקי״
ה של שמדהמאומץ גם היה ״גורקי״

 מענקי פיישקוב, מקסים הדגול הרוסי סופר
 המאה בראשית והעולמית הרוסית הספרות

הקומוניסטית. במהפכה תמך גורקי ׳.20ה־ 4
.68 בגיל מיסתורי, באורח מת 1936ב־ אך

 ויסאריונוביץ שיוסף היא הנפוצה הדיעה
 לרצוח פקד סטאלין, המכונה דג׳וגאשווילי,

 התמודדות מפני שחשש מפני בשקט, אותו
הפופולרי. הסופר עם גלויה

 שנקראה עיר, של שמה גם היא ״גורקי״
 נולד זו בעיר נישני־נובגורוד. 1932 עד

הסופר.
 של במרכז גורקי העיר עמדה השבוע

 הסופר של המר גורלו את שהזכירה פרשה,
 אנדרי הסובייטי המדען הוגלה לשם גורקי.

 ב־ שזכה הליברלי לוחם־החופש סחרוב,
ה לחרויות״האדם. מאבקו בשל פוס־נובל

העי ובין בינו המגע את לנתק מטרה:
האולימפיאדה. לקראת בייחוד הזרה, תונות

סחרוכ מוגלה
מרה עיר

סיגגיו * די הובעו קי חוס״ן על להשפיע נ
 שמישבחת! האבשוות רחוס״ן: מזחים פיתחו *

ה לשרוט תחזוו דו אם במנ הסעודים ינ

̂הפיתיון
 בלונדון דורצ׳סטר במלון סעדו בצהרים שעבר הששי יום 

 של איתנה בחומה מוקפים כשהם ואחיו, חוסיין המלך ■
 במלון־ והפרטי הסגור חדר־האוכל דלתות מבעד שומרי״ראש.

רב. בחום מתווכחים השניים את לראות היה ניתן היוקרה
 שהיה אחרי המלך, של הראשונה היתה לדורצ׳סטר היציאה

ה מראשי אחד אמר יומיים. במשך ריץ במלון כלוא כאילו
 שלא לחוסיין אמרו ״האמריקאים חוסיין: המלך של פמליה

להצעתם.״ שיסכים עד המלון מן ייצא
 תת־שר־החוץ על־ידי לחוסיין שהוגשה האמריקאית, ההצעה

 חשלום, לענייני המייוחד והשגריר ניוסום, דייוויד האמריקאי,
 גדול: סיכון בה היה אולם ביותר. מפתה היתה לינוביץ, סול
 בעתיד. גדולה לתמורה סיכוי תמורת מיידי, ויתור הצריכה היא

 הידוע חוסיין, המלך שגם עד גדול, כה היה בהימור הסיכון
להסכים. היסס בבתי־הימורים, כמהמר

 תוכניתם לקבלת חוסיין את להביא האמריקאי הרצון
האמ לשר־החוץ קרטר ג׳ימי הנשיא של מייוחדת לפנייה גרם

 קשריו את וינצל הוא אף שיפעל קיסינג׳ר, הנרי לשעבר, ריקאי
ה ההצעה בכדאיות חוסיין המלך את לשכנע כדי האישיים

 קיסינג׳ר כי אישר המלך של בפמליה מהימן מקור אמריקאית.
 להצעה להסכים עליו ולחץ המלך, עם זה בענייו שוחח

 בשיחה או בטלפון נעשה הדבר אם ברור לא האמריקאית.
פנים־אל״פנים.

אחת. במכה ארנבות שתי לצוד נועדה האמריקאית ההצעה
 שיאפשר לישראל, ירדן בין הסדר היא האחת הארנבת

 האמריקאית האחיזה וחיזוק במרחב השלום מהלך קידום את
 להוצאת היחידה חדרך למעשה, כיום, הוא ירדן עם הסדר בו.

 ולמניעת המוסלמי, העולם עם ביחסיה הבוץ, מן מצריים
 האמריקאים פרו־מערביות. ערביות מדינות של נוספת מפולת

 להם יאפשר הפלסטינית הבעיה ניטרול רק כי משוכנעים
 החדירה נגד המוסלמיות, של העולה הגל עם שיתוף־פעולה

הסובייטית.
 לאין- יותר גדולה חשיבות להיות יכולה העתיד לגבי אך
 העשוי כפיתיון בשיחתם, האמריקאים שהעלו לרעיון שיעור

 להצלת הנוגעת השניה, הארנבת זוהי המלך. לב את לשבות
בסעודיה. הפרו־מערבי חמישטר

ב השולטות המישפחות ראשי גם וכיום האמריקאים,
 מן הקרובה הדחתו של אפשרות בחשבון לוקחים סעודיה,

 שוב הראתה שנכשלה, במכה, הקדוש המיסגד תפיסת השילטון.
ב השולטות חמישפחות 2000 של אחיזתן רופפת כמה עד

 מיליון חמישה — ההערכה לפי — חיים זו במדינה סעודיה.
 שונים, מהגרים חם השאר בדואים. כמחצית רק מהם תושבים,

פלסטינים, ברובם
 את איבדו השולטות המישפחות כי טוענים האמריקאים

 שהדור היא לכך העיקרית הסיבה לשלוט. להמשיך הרצון
 לאורח־ מובן ואינו במערב וגדל התחנך הנסיכים של החדש
 להתפלל חייב בסעודיה ערבי (כל הקנאי המוסלמי החיים

הדת). כללי כל על ולשמור במיסגד ביום פעמים חמש
 כספם מרבית את השקיעו הם במערב. לחיות מעדיפים הם
 עבורם, במערב. ועסקים מישפחות בתים, להם ויש במערב,

מנטל. שיחדור כימעט תחווה בסעודיה השליטה אובדן
ברובה. מושחתת גם היא הנסיכים של זו שיכבה

 רק במיסגד האחרון המרד על הסעודים התגברו למעשה,
 הצבא של מייוחדות יחידות בסיוע בעיקר זר, צבא בעזרת

במצבה היא סעודיה בטרור. למילחמה המאומנות הצרפתי,

 ריקבון את שניצלו הגרמניים, השבטים פלישת לפני רומא של
 המישפחות בני בצבא־שכירים. כולו תלוי שהיה השילטון,
 המישטר נפילת בי גלויות, בשיחות מודים, בסעודיה השולטות
 חודשים בכמה הנוקבים ויש זמן, של עניין היא בסעודיה

בילבד.
 יכולים הם שאין עד לאמריקאים, חשובה בה היא סעודיה

לאמ ייצאה איראן בה. השליטה את לאבד לעצמם להרשות
 סעודיה ואליו האמריקאית. מצריבת״הנפט 70/0 רק ריקה

ב בעיקר פגע איראן אובדן הנפט. מצריכת ברבע מספקת
ישירות. באמריקה יכה סעודיה אובדן וביפאן. אירופה

 מישטר שולט שבה דרום־תימן, בי חוששים האמריקאים
 חלק על ותשתלט המצב את תנצל ושמאלני, פרו-סובייטי

צפויה. התפוררות בכל מסעודיה
 ביגלל בעיקר השאה, בזמן גם שניה בעדיפות היתה איראן

 ערב, ארצות רוב כמו שסעודיה, בעוד שיעית, מדינה היותה
 יכולה איראן שאין ודאי חומייני, בשלוט עתה, סונית. היא

 בסעודיה, להתערב ומובנה יבולה מצריים בסעודיה. דבר לעשות
השתל מפני המדינה צפון להגנת בתימן, בעבר שהתערבה כשם
 בהשתלטות תיראה מצרית התערבות כל אולם הדרום. טות
המדינה. על זרה

 צבא הוא טבעית, תיראה לסעודיה שכניסתו היחידי, הכוח
 מכה, של השריף מישפחת היא חוסיין מישפחת כי ירדן.
 אחרי עד היה חוסיין, היה שמו שגם חוסיין, של סבו ואבי

 מישפחת כצאצא מכה, של השליט הראשונה מלחמת-העולם
 עבד-אל- על״ידי ׳20ה״ שנות בראשית רק הודח הוא הנביא.

 השלשת המישפחה אבי מריאד, ראש־שבט איבו״סעוד, עזיז
כיום.

 עתה המתקיימות חוסיין, עם האמריקאים של בשיחות
 כדוגמת ישראל, עם להסדר להסכים עליו לוחצים הם בלונדון,
 ויתורו תמורת :מבריק פיתיון לו ומציגים מצריים, עם ההסדר

 לו רומזים פלסטינית, למדינה המיועדת המערבית, הגדה על
 הוגשה התוכנית בסעודיה. לזכות עשוי שהוא האמריקאים

 נצר הוא שגם מרוקו, מלך לחסן גם האמריקאים על־ידי
 בסעודיה השילטון ראשי עם ונדונה הנביא, מישפחת של

ספורים. ימיהם כי החוששים עצמם,
 מעדיף הוא אולם לחוסיין, ביותר קוסם הסעודי הפיתוי

 למהלכים הסכמתו את שיתן לפני יותר, בטוחות ערובות לקבל
 לסיחרור ההסדר מאמצי עתה נכנסו כך לשם חזרה. אין שמהם

 עם בלונדון האמריקאים של השיחות אחרי כמוהו. מאין
 לשיחות שוב הגיעו לסעודיה, ומשם למרוקו טסו הם חוסיין,

לישראל. ושוב למצריים ויחזרו בישראל הפלסטינים ראשי עם
 בסידרת־ קרינגטון, הלורד הבריטי, שר־חחוץ החל במקביל

 על״מנת ובאיראן, בסעודיה הגובלות הנפש, למדינות טיסות
 האמריקאים במהלכים התאוצה ברעיון. תמיכתן את להשיג
 באיראן המישטר התפוררות ביגלל נוספת תנופה קיבלה

 הכוח כי ברור לאמריקאים לאפגניסתאן. הסובייטים ופלישת
 המיפלגה הוא חומייני, מילבד באיראן, היחידי המאורגן

 את לתפוס להזדמנות ממתינה שרק טודה, הקומוניסטית,
 הסמוך הגבול על יושב סובייטי צבא כאשר באיראן, השילטון

 ולאנגלים לאמריקאים מסייע הוא אף זה איום באפגניסתאן•
 שנועדה בתוכנית לתמוך הקטנות מדינות־הנפט את לשכנע
מדינות־הנפט. על חפרו-סובייטית ההשתלטות כל את לבלום

 שאינה הערבית, הליגה ראשי עם שיחות יזמו גם הבריטים
 בימים חם, אף הגיעו הליגה ראשי מצריים. את עוד כוללת
 להסכים לשכנעם כדי הבריטים, עם לשיחות ללונדון, אלה,

המוצע. להסדר
 הכל באשר לומר. מה לישראל אין האלה המהלכים בכל

 תפריט לפי ולאכול לשולחן לשבת תתבקש היא מוכן, יחיה
 מנות כמה בין בתפריט לבחור לה יאפשרו כי ייתכן מובן.

עתה. נכתב כולו התפריט אולם אפשריות,
■1 רכיב יגאל

 סח־ של והגלייתו מעצרו חדש. גבול
ה ברחבי וזעזוע תדהמה שעוררו רוב,

הת לנוכח שיבעתיים מפחידים היו עולם,
הבינלאומי. האופק קדרות

שנו לאפגניסתאן, הסובייטית הפלישה
 פרו־ מישטר של קיומו את לבצר עדה

 מוסל־ התמרדות פני מול מקומי סובייטי
המע עלי־די שנתמכה מית־דתית־פוליטית

 עידן כפתיחת נראתה קטן), עולם (ראה רב,
דמותו. מה בטוח היה לא איש חדש.

 זו פלישה אשר קארטר, ג׳ימי בעיני
הק זוהי אישית, פוליטית כהצלה לו באה
 אינה שמטרתה סובייטית, למיתקפה דמה
ה המרחב של שדות־הנפט כיבוש אלא

 החיוני האינטרס על כהתקפה שדינה ערבי,
למילחמה. ותגרום אמריקה, של

 ינקוט כי קארטר הודיע לא זאת לעומת
הסוביי את להכריח כדי צבאיים אמצעים

ב הסתפק הוא מאפגניסתאן. לסגת טים
האולימפיא החרמת כגון סימליים, מעשים

 כיבוש עם השלים למעשה המוסקבאית. דה
 וביקש הסובייטים, בידי ההררית הארץ

מעצמות־העל. שתי בין חדש גבול לקבוע

 ברית־המועצות בין עתה יעבור זה גבול
 ופאקיס־ איראן לבין מצפון, ואפגניסתאן,

מדרום. תאן
 רבות ממשלות הגנה. לשם כיבוש

פיר המערבית, באירופה ובעיקר אחרות,
 כי סברו לא הן אחרת. הדברים את שו

 במערב להתגרות תעז הסובייטית המעצמה
 מעשה — הערבי הנפט תפיסת על־ידי
שלי למילחמת־עולם ספק כל בלי שיביא
פו בריודהמועצות שלהן: הפירוש שית.
 גבולה. על להגן וכדי פחד, מתוך עלת
 המוסלמית ההתעוררות מפני חוששת היא

 להתפשט העלולה ובאפגניסתאן, באיראן
 המוסלמים מיליון 60 את ולהצית כתבערה,
השכנים. הסובייטיים במחוזות

 את 1940ב* ברית־המועצות כבשה כך
 לפני פולין, מחצית ואת הבלטיות הארצות

 פרשנים ולדעת — עליה התנפלו שהנאצים
 ולנינגראד מוסקבה ניצלו רבים, צבאיים

 זה. נוסף למדחב-הגנה תודות מכן לאחר
 את ברית־המועצות כבשה המילחמה בתום

 מטרה. אותה לשם המיזרחית, אירופה כל
דרומה. זו רוסית דוקטרינה התפשטה עתה

 הרכה״ ״הבטן על להגן כדי לאפגניסתאן,
הסובייטי. הענק של

 אלה להערכות ילדותי. וגם חובבני,
יש של גורלה על מכריעות השלכות יש

ראל.
 חדשה, הנהגה בקרמלין קמה אכן אם

 להשתלט המבקשת ותוקפנית, הרפתקנית
 ארצות- את לחנוק כדי ארצות-הנפט, על

 נמצאת הרי ומערב-אירופה, יפאן הברית,
 של מוצהרת כשותפה בקו־האש. ישראל

 כבסיס לשמש המתנדבת ארצות־הברית,
 בלי תיגרף היא עת, בכל אמריקאי צבאי

כזאת. למילחמה ספק כל
 הסובייטית ההתקפה זאת, לעומת אם,

 סובייטית ממגמה חלק היא אפגניסתאן על
לישראל. צפוייה צבאית סכנה אין הגנתית,

 בישראל השבוע ניכרה לא הצער, למרבה
 של ואחראית שקולה להערכה רבה תכונה
סיס בהפרחת עסקו הפוליטיקאים המצב.

 תשו- למשוך בעיקר שנועדו פרועות, מות
 דיון התנהל לא בכנסת לעצמם. מת־לב
 הטיפול היה בממשלה שגם ונראה רציני,

ילדותי. וכימעט חובבני, זו בסוגייה
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