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 האמרי־ השופט שהטיל המדהים, עונש ^

כמטורף. נראה פולארד, ג׳ונתן על קאי 1 1
ידי מדינה למען ריגל פולארד הכל, אחרי

 ארצות־הברית את המשרתת מדינה — דותית
 הכל, ואחרי לכדור־הארץ. מסביב רבים במקומות

 מבחינה לפחות חייבת, היתה .ארצות״הברית
 כל לישראל ומרצון, בעצמה, להעניק מוסרית,

ישראל. של לביטחונה הנוגע מודיעיני מידע
 מאסר־ פולארד על השופט הטיל זאת למרות

 עונש — מוקדם לשיחרור זכות ללא — עולם
 היום ולמחרת אותו. דרשה לא עצמה שהתביעה

 ויינברגר, קספאר האמריקאי, שר״הביטחון אמר
להורג. פולארד את להוציא צריכים שהיו

 האם זו? מוזרה לגישה ההסבר מה
 מתבטאת האם השתגעו? האמריקאים

 שלא לישראל, מוסווית שינאה כאן
אחר? מוצא בה עד לה מצאה

ת ש ו חוסלה שלמה •
 בארצות־הברית, חטוף ביקור בעת שבוע, ^

אלה. לשאלות התשובה את שמעתי 1 (
 היו הם ויינברגר. לא גם השתגע. לא השופט

מאוד־מאוד. מרוגזים רק
 סודי בתזכיר ויינברגר שהודיע כפי

 למע־ עצום נזק פולארד גרם לשופט,
בארצות־הברית. רכת־המודיעין

 לפול־ נוגעת שאינה מעובדה נובע הזה הרוגז
 על־ שהועבר החומר למהות אלא במישרין, ארד
ומוצאו. — לישראל ידו

הסיפור: וזה
 הגיע פולארד שמסר מהמידע חלק •
 באמצעות האמריקאי המודיעין לידי

 בארץ שפעלה אמריקאית רשת־ריגול
מסך־הברזל. מאחורי מסויימת

האמ המודיעין של הוראות־הקבע לפי •
 ברגע — בעולם) ביון שרות כל (ושל ריקאי
 בא־ רשת־ריגול המסכנת דליפה של חשש שיש

ול מייד, כולה הרשת את לחסל יש רץ־אוייב,
חבריה. את מלט

ת ר סי מ  פולארד החומר'על־ידי •
 בזה. מצב־חירום יצרה ישראל לידי

 היה יכול לא האמריקאי המודיעין
 בידיים יפול לא שהחומר בטוח להיות

 יביא לא בו שהטיפול או לא־נכונות,
 ההוראה ניתנה כן ועל הרשת, לגילוי
הרשת. את לחסל
וחי במיוחד, חשובה היתה הזאת הרשת •
 לאינטרס שאינו־ניתן־לתיקון ל״נזק גרם סולה

בתזכירו. ויינברגר כדיברי האמריקאי,״ הביטחוני
 התייחסו שבה היוצאת־דופן החומרה מכאן
זו. לפרשה ויינברגר והשר השופט

לכך. בהתאם היה העונש

חו: • נוספים מוגרים הנ
 השבוע התהלך ארצות־הברית בירת ף
 שגם יתכן מהראשון. אף חמור שני, סיפור ^
העונש. לאכזריות תרם הוא

 שוררת האמריקאי הנגדי הריגול בצמרת
לשו וגם לוויינברגר, הגיעו הדיה אשר פאניקה,

פט.
 כה עד שנתפסו המרגלים רק לא הסיפור: וזה
המו ברית למען שריגלה ווקר, מישפחת (כגון

הא שהצמרת אלא להיסטריה, גורמים עצות)
 להימצא עלולים שבקירבה חוששת מריקאית
נוספים. מרגלים

 עדיץ הוא משמע: נלבד. לא כזה איש
 ביד הסודיות המערכות במוקד נמצא

בארצות־הברית. תר
 מ־ יוצאות האמריקאי הריגול-הנגדי זרועות

מיהו. מושג להן אין זה. איש לגלות כדי גידרן
 תפקידו את למלא ממשיך כזה שאדם החשש

האח את משגע מדינתם של במוקד־העצבים
 שמקורה אלה, מוסדות של ההיסטריה וגם ראים.

 בקירבם, נוספים מרגלים קיימים שאולי בחשש
והשופט. השר של ליבם את הקשיחה

נבגד הוא פולארד: גיונתן

טי מתחת • השטח ל
 כלי מאופקים כמה עד מוזר אלה, כל אור ^
זה. בעניין האמריקאים התיקשורת )

 מינויו הפרשה. על לכתוב מרבים הם אומנם,
 זכה בחיל־האוויר בכיר לתפקיד סלע אביאם של

ונזעם. נרחב בסיקור
— זה למינוי האחראים את להבין קשה (ואכן,

האמ האווירי הנספח את להזמין שטרחו גם מה
 כאן? יש מה המינוי. לחגיגת בתל־אביב ריקאי

 כל העוברת שחצנות בטימטום? הגובלת אטימות
 בשל מעולם התפרסם לא רבין יצחק גבול?

 דבר לכל אך הזולת, לריגשות שלו רגישות־היתר
אץ.) ואולי גבול. יש

 עיתוני־ של הסיגנון אלה, כל למרות אולם
להפליא. מאופק נשאר אמריקה

 כותבים היו מה הדעת על להעלות קל
 צרפתי תורכי, מרגל פולארד היה אילו

ארגנטיני. או
 בארצות־הברית, שהיתי שבו השבוע, במשך

 אמריקאי בעיתון ויחידי אחד מאמר רק מצאתי
 וגם — המתבקשות השאלות את שעורר חשוב,
 שם בעל עיתונאי להחתים העיתון הקפיד עליו
כהן. מובהק: יהודי

 את מוכיחה פרשת־פולארד דווקא
היש השדולה של השליטה־ עוצמת
 בכלי־התיק־ היהודית) (קרי: ראלית
האמריקאיים. שורת

 עיתונאים באוזניי השמיעו פרטיות בשיחות
 העז לא מהם איש וחריפים. מרים דברים בכירים

בעיתונו. כך על לרמוז אף
 לשאננות, בארץ לגרום עלולה זו שליטה

אשליה זוהי אפשרי. והכל מותר שהכל להרגשה

ברחו המפעילים איתן: רפי

להורג להוציא ויינברגר: קספר
 דברים מחלחלים השטח לפני מתחת כי מסוכנת.
נוקבות. שאלות ונשאלות מסוכנים,

 לנושאים נוגעות האלה השאלות
או לגנוז הצליח היהודי המימסד אשר

 לגבי שאלות — שלם דור במשך תם
ראשונה. ונאמנות כפולה נאמנות

ק תי בסונו־מאוסט סודי •
 קונסרב־ בבית־כנסת שנשאתי הרצאה ך*
 לקהילה הצגתי תפילת־השבת, במהלך טיבי, ^
 שאלה — וקשישים צעירים זוגות כמאה —

היפותטית:
נוטל אתה בצאתך לסופר־מארקט. נכנס ״אתה

 בבית, אותו פותח כשאתה לא־נכון. תיק בטעות
 ביותר סודיים מיסמכים של צרור בו מוצא אתה
ארצות־הברית. ממשלת של

 של לביטחונה ישירה נגיעה יש ״למיסמכים
מדינת־ישראל.

 אתה האם התיק? את מוסר אתה ״למי
 להעבירו לו ואומר ישראלי מכר מחפש

 אותו שתמסור או ישראל, לשילטונות
הקרובה?״ לתחנת-המישטרה

 בהבעת־הפנים לי היה די תשובה. ביקשתי לא
בקהל. והנשים האנשים פני שעל המהורהרת

 שפעל כפי פעל שפולארד ספק אין
 על לישראל נאמנותו את שהעדיף מפני

 כמה לארצות־הברית. נאמנותו פני
יה בקרב יש פוטנציאליים פולאדדים

 מהווים הם האם ארצות־הברית? דות
 ומיהו אמריקאי, יהודי מיהו רוב? בה

יהודי? אמריקאי
 היה זו. שאלה עלתה לא רבות שנים במשך

 היא וישראל ארצות־הברית בין שהברית נדמה
 בין סתירה כלל תיתכן לא כי עד חזקה, כל־כך

אש שברה פרשת״פולארד לשניה. אחת נאמנות
זו. ליה

הפחד. בא האשליה במקום
 מפני הפחד תמיד ארב ההכרה לסף מתחת

 נכבד מקום תפס ומעולם שמאז האנטי־שמיות,
 אך ארצות״הברית. יהודי של הטראומות בסבך

 את להרים עלולה המיפלצת גלוי. פחד זהו עכשיו
ראשה.

המנה פושת־רו״טס ♦
ה נ חי ב  היא פולארר פרשת מסויימת, ל

הפוכה. **/פרשת־דרייפוס
הור הצרפתי, במטכ״ל סרן דרייפוס, אלפרד

 הפרשה גרמניה. לטובת בריגול שלא־בצרק שע
 זה גל בצרפת. אנטי־שמיות של עכור לגל גרמה
 בשם בפאריס. אוסטרי כתב־חוץ של במוחו הוליד

הציוני. הרעיון את הרצל, תיאודור
 גיוס על־ידי הציונית, המדינה גרמה עכשיו
 אנטי־שמיות של גל התוצאה: לאותה פולארד,

הור שהפעם אלא מרגלים, הם שהיהודים בטענה
כדין. היהודי שע

2 מסי עסס־ניש •
שורר בארצות־הברית הישראלים קרב ^

 בשל ממשלת־ישראל, על זעם אחר: רגש
פולארד. הזוג הפקרת

הת מן רבות חזרו בפרשת-פולארד
 שנים 34 לפני שציינו המכוערות כונות

 העסק־ביש הידיעה: בה״א הפרשה את
לבון. פרשת המפורסם,

הישר המפעילים הצטיינו הפרשות בשתי
 יהודים גייסו הם משווע. בחוסר־אחריות אליים

 הם כולה. היהודית הקהילה את וסיכנו מקומיים,
 על וברחו המכריע, ברגע הסוכנים את הפקירו
בשדה־הקרב. פקודיהם את בנטשם נפשם,

 יותר. עוד זה מחפיר יחם בולט הפעם
 קריירות, עושים סלע ואביאם איתן רפי

 בכלא, נמקים ואשתו שפולארד בשעה
חייו. כל את שם לבלות עלול והוא

לח כדי לכידתו, אחרי שתק שפולארד בעוד
 מסרו להסתלק, להם ואיפשר מפעיליו, על פות
 — הממשלה הוראת לפי — לאמריקאים אלה
 הם פולארד. להרשעת דרוש שהיה החומר את

בגבו. סכין נעצו
 האמריקאים לישראל. כמובן, עזר, לא הדבר
 את לספק יכולה אינה וישראל ועוד, עוד דורשים

 עוד גדולה לשערוריה לגרום מבלי המבוקש,
יותר. הרבה

 נדוני־קאהיר את לנטוש יכלה לא ישראל
 לנטוש יכולה היא ואין נתלו), מהם ששניים (אחרי

זאת. יאפשר לא הלאומי המצפון הפולארדים. את
 במשך המדינה את זיעזע העסק־ביש

 פולארד פרשת ממשלות. והפיל שנים
בעיקבותיו. ללכת עלולה


