
אמריקאית. בברכה מראש
 ביקשו אילו מישראל. ניתוק

נלה בברכה גם זוכים היו זאת.
ממשלת־ישראל. מצד בת

 רוח־אללה שהאיית־אללה מאז
 מאיראן ישראל את סילק חומייני

 החל אליה, הנפט ברזי את וסגר
תורכיה. על הסמוי המאבק

 האירא־ למהסכנים עזר אש״ף
 לשיל־ כשעלו בתורתם וזכה ניים,
 גם עוזר אש״ף כי ספק, אין טון.

התורכית. לאופוזיציה
 אחד העניק חודשים שלושה לפני
 נציג אל־חסן, האני אש״ף, מראשי

ל ארוך ראיון בטהראן, האירגון
 בו הקדיש הוא ביירותי. עיתון
״האדמה ובי-שר: לתורכיה קטע

 ארצות- לרגלי מתחת רועדת
 כי ניבא, הוא בתורכיה.״ הברית

ינות וישראל תורכיה בין הקשרים
 מתורכיה תסולק ישראל וכי קו,
מאיראן. שסולקה כפי

 תרומה לכך תרם בגין מנחם
עו חוק־ירושלים חקיקת חשובה.

ה התורכים בקרב גם רב זעם רר
 קיצונית, דתית מיפלגה דתיים.

 שהיתר. מיפלגת־ההצלה־הלאומית,
בקוא חשובה אך זוטרת שותפה
 ב־ השתמשה הממשלתית, ליציה

 למפד״ל בדומה שלה, כוח־הלחץ
 את תבעה היא הישראלית. בזירה
ה ישראל. עם הקשרים כל ניתוק

 זה, ללחץ במיקצת נכנעה ממשלה
 מירר שלה ההנציגות את הוציאה
 לדרוש הוסיפו הדתיים אך שלים.
גמור. ניתוק

 תסיר הצבאית ההפיכה כי יתכן
 הסכנה את — זמנית לפחות —
היחסים ניתוק של

ה ותורכיה. ישראל בין
 האחרון השלב זהו אם היא שאלה

ש 'או — תורכיה של בהתפתחותה
הצב הדיקטטורה מעטה תחת גם

 שקרה כפי הדתי, הזרם יגבר אית
השאה. של באיראן

 תורכיה הפכה שוב עצמם. כים
 במאה לה שהודבק לשם ראוייה

ה ליד החולה ״האיש :האחרונה
*. בוספורוס״

 רק משמש הטרור כי יתכן אולם
עמו שסיבותיו למהלך, כאמתלה

יותר. הרבה קות
 ניצח מאז אנטי־דתי. צבא

 הסמוכה, באיראן הקנאי האיסלאם
המת נוכח המערבי העולם מודאג

בתורכיה. רחש
 אבן־הפיגה את מהווה תורכיה
 נראה, נאט״ו. ברית של הדרומית

ההשפ מבחינה פגיעה היא אין כי
 פגיעה היא אך הקומוניסטית, עה

ה האיסלאם של חדירתו מבחינת
 בינה דמיון יש זו, מבחינה מתחדש.

איראן. ובין
 מסורת בעל הוא התורכי הצבא

 על־ידי הוקם הוא אנטי־דתית.
האגד המייסד אתא־תורך, כמאל

 ששבירת המודרנית, תורכיה של תי
מ אחת היתה האיסלאם של כוחו

 דיכא הוא שלו. הרפורמה עיקרי
 רמה, ביד כוהניה ואת הדת את

תור על כפה סמליה, כל את סילק
אירופיים. מינהגים בכוח כיה

בתור יש נשברה. לא הדת אולם
 להתעוררות רבים סימנים כיה

 האיראנית, הדוגמה ואחרי דתית.
ה הקנאי האיסלאם התגלה שבה

קי אנטי־מערבית בדמות מחודש
 עמוקה דאגה הדבר עורר צונית,

• בוושינגטון.
 הגנרלים, כי ספק אין כך משום
זכו השילטון, את לידיהם שנטלו

ה מיצר־הים הוא הבוספורוס *
 והאס־ האירופי החלק בין מפריד

 איסטנבול, ליד תורכיה, של יאתי
השחור. והיס ים־השיש בין

במדינה העם
ר ם בו ע קנ בי

 מדו מלכה 7ש מותה
אזהרה, אות היתה

 צידו את הטיל הוא
השגה ראשית על

אחת ישראלית אשה בשביל

 היתד, מצריים, בלי הערביים, מים
ה לחשוש. ממה היה לא כבירה.

 נראתה אמיתית מילחמה של סכנה
 כי בטוחים, היו הכל מאוד. רחוקה

רגיעה. שנת תהיה תשמ״א
 ידעה לא מדו שמלכה כשם אולם

 כן החדשה, השנה לה תביא מה
להיות בישראל איש היה יכול לא

 האלוף ההפיכה, ראש החשובים.
 בצורך זאת הסביר אברן, קנן

 אנשי בין הפנימי לטרור קץ לשים
וימין. שמאל

 חותמו את הטביע זה טרור ואכן,
 הסיסמה האחרון. בזמן המדינה על

תור ״להרוג — הישנה ההיתולית
התור־ נחלת הפכה — ולנוח״ כי

כיקנעם מדו מלכה של מותה מקום
—■ כחולים משמיים כברק

 קצרה שנה תשמ״א שגת היתר,
מאוד.

 בתחנת־אוטו־ עמדה מדו מלכה
הת החדשה שנתה ביקנעם. בוסים
 הזהיר לא דבר שום עתה. זה חילה
פיתאומי. אסון מפני אותה

 כחולים משמיים כברק לפתע,
 מטוס נפל — כמשמעו פשוטו —
ה העיירה. לתוך חיל־האוויר של

 מלכה מתוכו. לצנוח הצליח טייס
נהרגה. מדו

 משהו היה כסכנה. לחיות
הב הוא זה. באסון ומחריד סמלי
 החיים כי ישראלי אזרח לכל היר

 על ותלויים מתמדת, בסכנה נתונים
חוט־השערה.

 של בצילה החלה תשמ״א שנת
 האירה השנה, בפרוס זו. תקרית
כחולים. משמיים השמש

ה שרר ישראל של אחד בגבול
 מגידרו יצא מצריים ונשיא שלום,

 אזרחי של דעתם את להניח כדי
 עימו וגמור מנוי שאכן ישראל

 מנהיגים השלום. בדרך להתמיד
 בזה לפניו שהתייצבו ישראליים,

 ברורות הבטחות קיבלו זה, אחר
ידידו חיוכים בתוספת זו, ברוח
ודיברי-נועם. תיים

 '*שררה המדינה גבול בשאר
 על היתד, היא אך המילחמה, אמנם

הצב העליונות מאוד. קטנה אש
הגור- כל פני על ישראל של אית

 האמיתית דמותה תהיה מה בטוח
 מצב נמשך עוד כל תשמ״א. של

 מוק- סולקו לא עוד כל המילחמה,
 להביא שנה כל יכולה דייר,איבה,

מילחמת־פתע.
 חלם לא תשכ״ז בראש״השנה

 מיל- שנת זאת שתהיה כך על איש
 ששת״הימים. של השנה — חמה

 איש חלם לא תשל״ד בראש־השנה
 יום- מילחמת את תביא שהיא

 של הראשון בשבוע הכיפורים.
 — לעשור כסה בין — תשמ״א

 בישראל אדם שום היה יכול לא
השנה. תלד מה בטוח להיות

ם יחסים מרחביי
ג רו ה רכי ל ח תו ורוו

 ממשלת חזמיגח אילו
 ההכיכה את ישראל
 לכוא יכלה לא כתורכיה,

יותר טו־כ כרגע
הטנ המולת נשמעה באנקרה

החשו הצמתים את שתפסו קים,
נש ובירושלים בוושינגטון בים.
הקלה. של אנחות מעו

 השיל־ את תפס התורכי הצבא
 ו־ אסר המיפלגות, את פיזר טון,

הפוליטיים המנהיגים את היגלה
המטוס שיכרי על־ידי שנוצר המכתש

העיירה נלב מוות —

224631 הזה העולם


