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 אחרי טיפה לאט־לאט. הסטאטוס־קוו.
 ראתה לא הבלתי־מזויינת העין טיפה.
זאת.

 מהנדס כל והצטברו. עלו המים
 לחץ יגיע מתי לחשב היה יכול מתחיל

 הסכר וייפרץ הקריטית, לנקודה המים
אדיר. ברעם
 היום .1987 בדצמבר 9ב־ קרה זה
 עימו ויחד קוק הסטאטוס נקבר שבו

שמיר. יצחק איש־הג׳ונגל, של עולמו
 להגיד הציבור חייב עכשיו

הביתה: שמיר חד־משמעית:

 פרס. שימעון הוא מכל אומלל ך*
 היה יכול בדצמבר 9ב־1 1

 היה יבול הוא עולמו. את לקנות
 רבין יצחק מול להתייצב
די: ולקרוא:

 אי־ המתייצב אדם אינו פרס אבל
 הוא סכנה. בזה כשיש משהו, מול פעם

 ,,מנהיג הוא דעת״קהל. סיקרי על חי
מאחור".
 כמו בעולם. מטיולו חזר לא הוא

 ולא בטיולו המשיך הוא עצמו, רבין
 מהפכה איזושהי שפרצה מפני הפסיקו
 רבין מאחורי התייצב וכשחזר, בארץ.

 נטש לא ומאז בנמל״התעופה. עוד
רבין. מאחורי זו בטוחה עמדה

 ״פתיחה על לברבר ממשיך הוא
 חוסיין". עם ״הסכם ועל בינלאומית״,

 שאנחנו היא שלו העיקרית הטענה
ההתפר את לדכא מכדי מדי עדינים
 מה בחודשיים? הרוגים 50 זה (מה עויות

 מאות פצועים, ומי־יודע־כמה אלף זה
 עצורים?). וכמה אלף שבורי־עצמות,

 שיטחי־ההתפרעויות את נמסור אם
 בהם". ״לטפל יידע הוא חוסיין, למלך
 לחודש, 25 להרוג לא כהנא. לשון

 כמה ,25000 ,2500 ,250 אלא כמונו,
שצריך.
הסוציא המדינאי, אומר כך
ה איש הוגה־הדיעות, ליסט,

פרס. שימעון אשכולות

 כמו רבין, כמו למצב אחראי רם ^
הבדל. אין שמיר.

 חילוקי־הדיעות כל כי הבדל, אין
 היומיות, ההדדיות ההשמצות הסוערים,

 אינם המיפלגות, בין מאבק־האיתנים
להמונים. תיאטרון אחיזת־עיניים. אלא

 שוררת הזאת בממשלה
 בשום היתה שלא בפי הרמוניה,

 אלה לשלושה קודמת. ממשלה
 להם היה שלא כפי ביחד, נוח
אחרת. ממשלה בשום נוח

 כסף על קצת לריב יכולים הם
 על וקצת ולקופת־חולים, לשלל־סנה

 טוב זה חסרות־תוכן. פוליטיות סיסמות
בשוק. הולך זה לטלוויזיה.

 האחת הבעייה מול אבל
 גורלית, שהיא אמיתית, שהיא

לדו המדינה גורל את שתקבע
 שלוש כמו מאוחדים הם רות,

אחד. משולש של הצלעות
 עם אפשרי: שהוא האחד לשלום א ל

הפלסטינים.
 שיש האחד הרציני לשותף לא

אש״ף. למשא־ומתן:
 סביר: שהוא האחד לפיתתן לא

 ובין מדינת־ישראל בין שותפות
לצידה. שתקום מדינת־פלסטין,

 הבל־הבלים הוא השאר בל
ורעות־רוח.

 הבלתי־אנושית האטימות אין לפרס
 של הנוראית הפשטנות ולא רבין, של

 של כוח־הרצון גם לו אין אבל שמיר.
 תמיד, הנגרר האיש הוא אלה. שניים
מיבחן. בכל הנשכר האיש

 להגיד הציבור צריך עכשיו
הביתה! פרם חד־משמעית:

 כל על מילים לבזבז טעם ין ^
לשלי הצמודה הגדולה החבורה

ה הממלכתיים. הסטאטיסטים זו. שיה
 במכו־ העסקנצ׳יקים המנופחים. אפסים

ניות־השרד.
 כדי בקאבינט, המתכנסים אותם

 אותם השלישיה. מעשי את לאשר
 את לאשר כדי בממשלה, המתכנסים

 על כלל לדבר שלא הקאבינט. החלטות
 ידיהם את שהרימו הכנסת, חברי אותם

הממשלה. הכרעות את לאשר כדי

א■—הסי־א כי71ו/יס

 נוורת־הפיתו■
ב של ש ב ה

 סקוט על־ידי המנוהל המרכזי בארכיון בוושינגטון, ברוקינגם״ ״מכון ^
 על־ידי שנים כמה לפני שהוכנה עמודים 47 בת סקירה מצויה ארמסטרונג, *1

 שרותי- על האמריקאי החשאי השרות שהכין הערכה, מהווה הסקירה הסי־איי־אי.
 מעולם פורסמה לא ואשר והשב״כ, המוסד ובעיקר הישראליים, המודיעין
בישראל.

 ולפני האמריקאי, סט1פ בחשיננטון בזמנו פורסמו הסקירה מן ציטוטים
 פורסמה לא ואשר יונ״טד־פרס, סוכנות שהעבירה מהידיעה חלק שימשו חודשיים

ישראלי. עיתון בשום
פוסט. בוושינגטון כבר שפורסם בחומר רק אשתמש זו בכתבה

 המודיעין על בהישענות-יתר ישראל את מאשימה הסקירה
 אובייקטיבי להיות יכול לא הסי־איי-אי לדעת אשר הצבאי,

 שיש העניין בגלל חיצוניות, התפתחויות על ובדיווח בהתבוננות
 הישראלי המודיעין על ביקורת מותחת גם הסקירה במיבצעים. לו

 הכישלונות על ומדברת מספקת״ ״אינה שרמתו בארצות־ערב
האחרונות. בשנים סוכניו של

 את רואה הישראלי המודיעין פעולה. משתפים והאמריקאי הישראלי המודיעין
הפקידים ולדיברי ארצות־העימות, את בעיקר הראשונה, כמטרתו ארצות־ערב

ת06 ה ס ז01 ־״•ז ןש*>56ח  111? 01/1 3דזוז0ץ 1311113 13ג
! ס ג ע ?\1ו1ט1ו 1150 £1^ מ ס חז1111ץ ח

ח ה1ז!11״ ח 11* 01ןז0011♦/י !1$ £01ת״דזיממ 3זח1 קנ ס  ח1ה7 )
ז חז מ ס 0) 1)3 )ח<6) ג  >10*6גזןקס{6313 1140•

ס208 1310613 ד ( ו  0ק6מ1חסנ3. *1110 311ז727 31511 ס
 *011016411מ10114£0תח6 011 )116 בז\^1מ 33 ״81111161*113)

ס! 3)1 1)5 )תנזיזי; 0נן8בת1מז  1ח3)16ף1ש16 111 4ן1ו311)7* 0
_ 33 ״1ר.01ז1ת8 ת! 13 ?6300) 7630)_________

פוסט״ ב״וושינגטון מהדו״ח קטע
״חוסר־הצלחה״

 השני הישראלי היעד אלה. בארצות הקורה של מעודכנים נתונים לאמריקה מספק
 וההחלטות האמריקאית החשאית המדיניות על מידע של האיסוף הוא

אחרות. ובארצות באמריקה מדעי מידע ואיסוף לישראל, הנוגעות האמריקאיות
 גם אבל ובארצות־הברית, הסובייטי בגוש במיוחד מתרכז הישראלי המאמץ

 והציונות״. ישראל ״מטרות על השפעה להן יש המדיניות שהחלטותיו בארם,
 המיזרח כלפי שלהם ולמדיניות לוואתיקאן, למערב, הנוגע מידע אוספת ישראל
 צה״ל, עבור עיסקות־נשק יוזמים גם ישראל של החשאיים השרותים התיכון.
סחיטה. של בדרך במערב, אנטי־ישראליות סיעות להשתקת מידע ואוספים

באמריקה. לרגל ישראל של ונשנה חוזר מאמץ בתיאור מרחיבה הסקירה
 בירושלים, האמריקאית לקונסוליה לחדור השב״ב ניסה פעם
 ירושלמית. נערה עם עובד־הקונסוליה של סרשת־אהבים בנצלו

 וניסו סחיטה, לצורך נברא, ולא היה שלא הריון על תביעה יזמו
מעובד־הקונכוליה. סודות להוציא כדי הנערה את לנצל
 השומרים חיילי״המארינס, את לשחד גסים ניסיונות שלושה או שניים גם היו

בתל־אביב. האמריקאית השגרירות על
בישראל. כוחות־האו״ם מעובד מידע לסחוט גם ניסה השב״כ

 שגריר של במישרדו הישראלים על״ידי שהושתל מיקרופון גילו האמריקאים
לואיס. סם של בזמנו היה שזה נראה בתל־אביב. ארצות־הברית

 נספחים שני של לטלפונים מכשיר־ציתות התגלה מכן לאחר שנים כמה
 המישרד בקיר הציפוי מאחורי התגלה ומיקרופון האמריקאית, בשגרירות צבאיים

לירדן. ישראל בין לשיחות משותפת במישלחת אמריקאי עובד של

 מן ניכר וחלק מדעי, מידע בהשגת רבים מאמצים השקיע הישראלי המודיעין
 ניסו כן וטכנולוגי. מדעי מידע להשגת הוקצו הישראלי המודיעין של האמצעים

ובאירופה. באמריקה סודיים מדעיים למיתקנים לחדור
 למצריים הישראלים התייחסו הסקירה, אומרת קמפ-דייוויד, הסכם אחרי גם
 של האמצעים כמחצית ומידע. ריגול בסיסי הקמת מבחינת המועדפת המדינה כאל

סוריה. ניצבת השני במקום למצריים. הוקצו בארצות־ערב המוסד
 ועם התורכיות רשתות־המודיעין עם שיתוף־פעולה הסכמי על חתם המוסד

השאה. לנפילת עד האיראניות,
משותפת בלוחמה אירופיות מדינות עם הסכם למוסד יש כן

ואשתו לואים שגריר-לשעבר
בלישכה מיקרופון

 הם קבוצת-קילוואט, הקרויה זו, במיסגרת המשתתפים בטירור.
 דנמרק, שווייץ, הולנד, לוכסמבורג, בריטניה, בלגיה, גרמניה,

וישראל. נורווגיה שוודיה, אירלאנד, קנדה,
 וטכניים, מדעיים בעניינים שווייץ עם במיוחד קרובים יחסים יש לישראל

ביטחונית. לפעילות הנוגעים
 על מידע לתורכים המוסד מספק התורכי שרות־הריגול עם להסכם בהתאם

 בתמורה אחרות. בארצות אנטי־תורכיות פעולות ועל בארצם, הסובייטי הריגול
 פעילות־ ועל ישראל, נגד מצרית פעילות על מידע לישראל התורכים מספקים

אירגוני־אש״ף. של טירור
 שתתי־ עם אמיצים וקשרים באפריקה, ענפה מודיעינית פעילות לישראל

וגאנה. ליבריה דרום־אפריקה, זאיר, קניה, כמו ארצות כמה של המודיעין
 בריו־ הישראלית הקונסוליה הדרומית. באמריקה מאוד פעילים גם הישראלים

 לצ׳ילי, לבראזיל, האחראית המוסד, של האיזורית לתחנה כיסוי מהווה רה־ז׳נירו
 בארצות ובסיסי־פעילות טובים 6יחסי לישראלים ולאורוגוואי. לארגנטינה

בוונצואלה. הוא העיקרי הבסיס בדרום־אמריקה. נוספות
 יחסים לה ויש טאיוואן, של חיל־המודיעין להקמת אימון ישראל סיפקה באסיה

 ואינדונסיה. תאילנד יפאן, דרום־קוריאה, של החשאיים השרותים עם טובים
 סניף וביניהן שונות, בארצות נציגויות עם בסינגפור, הוא באסיה הישראלי המרכז

מיסחרית. חברה של במסווה בז׳קארטה,
 הקהילות על בהרבה הישראלי המוסד נשען לסקירה, בהתאם

 היהודים נכונות את ומנצל העולם, ברחבי היהודיים והאירגונים
 אירגונים גם מנצל המוסד כי קובעת הסקירה לישראל. לסייע

 על״, ״אל מישרד-התיירות, נציגויות כמו ישראליים, ממשלתיים
 ברחבי־ הפועלות ישראליות, ומיסחר בנייה חברות וכן ״צים״,
■ לביב יגאל העולם.

 אומ־ ,מחשבה ובלי אופי בלי חבורה
 על איש השמצות הממטירים רי־הן
 של בהנאוו; מתחלקים בעודם רעהו,

ומושחת. רקוב שילטון
 להם תעניק לא ההיסטוריה

 על ישיבה של הכבוד את אן
 תשכח היא ספסל־הנאשמים.

 שכיחים אנשים אין אותם.
מהם.

 החבורה מכל אחד אף זאת: רק ייזכר
 קולו את הרים לא הזאת האלמונית

 לא הזוועות, על מחה לא האמת, ברגע
התוצאות. מפני התריע
 היונים־לעת- לא אחד. לא אן

התוכים. לא הניצים, לא מצוא,

 יבוא מי האלה, השלושה ילכו ם ^
לשילטון? יעלה מי במקומם? 13

 אחד סביר מועמד אף אין ואם
י בשטח, ת  אפשר .איך המיפלגות, בש
להסתלק? המובילה לשלישיה להניח
 אחת: תשובה רק יש כך על
 יכול אינו ובליכוד במערך איש

יותר. גרוע להיות
 הדינוזאורים אם השטח, יתפנה אם
 הדינוזאורים כמו הנוף מן ייעלמו האלה

 כוחות לבוא מוכרחים המקוריים,
 זמן. כעבור אולי מייד, אולי חדשים.
 רעיונות עימם יביאו חרשים אנשים

 במציאות להסתכל יוכלו הם חדשים.
 מסקנות להסיק חדשות, בעיניים
חדשות.
 מי־ בשס עסקן על שמע מי
הס עוד כל גורבאצ׳וב, כאיל

הדי בברית-המועצות תובבו
 אנדרופוב ברז׳נייב, נוזאורים,

אותם זוכר ומי ותיכונוב?

כיום?
 אם ריק. חלל סובל אינו הטבע
יתמלא להסתלק, שצריכים מי יסתלקו

 ■ ■ ■ ־החלל
 עברי־פי־ עד אותנו הביאו ם ך*

בתפ להישאר להם נניח אם פחת. 1 1
לשאול. אותנו יורידו הם קידם,

 שרירות־ את איוולתם, את
הצי הם אוטם־רוחם את ליבם,

 מעידים מעשיהם כל. לעיני גו
עדים. באלן עליהם

 את הרסו הם צה״ל. את השחיתו הם
 העולם ובעיני עצמנו, בעיני כבודנו

 לחבורות־מרצחים דרור קראו הם כולו.
 לברוטא- גרמו הם מתנחלים. הקרויים
שלם. דור של ליזציה
 לרפובליקת־ מדינתנו את הפכו הם
שראשי כך כדי י עד רקובה, בננות

 ברצינות לשקול מעזים ארצות־הברית
 גרמו הם לראש־הממשלה. הצעת־שוחד

 את מכרו הם ברפש. להתבוסס לחולים
 הם ביותר. החשוכים לחרדים המדינה
 כי עד המדינה, מוסדות כל את השחיתו

הנגע. אחז בבתי־המישפט גם
 מיטב חושב ושכמותם, הם בגללם,

הארץ. מן ירידה על הנוער
 ״מנהיגים״ יכולים עוד מה
 עוד מה שלהם? למדינה לעולל
 כי שיבינו כדי לקרות צריך
 מקומם יכירנו שלא זמנם, עבר

?1988ב־ מדינת־ישראל בראש
 - בהתחשב מדי רב זמן כאן ״ישבתם

 אוליבר קרא שעשיתם,״ מה בכל
 יאה זה ״אין הפרלמנט. לחברי קרומוול \

 את עכשיו תפנו אתם עוד! כאן שתשבו
 יותר!״ טובים לאנשים מקומכם

לכו!״ — השם ״למען

26349 הזה העולם




