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הזמגן פ?נ?נת
 הכד התפוצצות. זדפתע:

 הפך זה מדוע ושתקו. ידש
פ?1סק פתאזם

אי הזאת, הפצצה תיקתקה שנים במשך
הש הישראלית. המדינית הזירה בשולי שם
לא־טוב. מאוד ברגע התפוצצה, היא בוע

 סוד הם ודרום־אפריקה ישראל בין היחסים
 אין אולם ובעולם. בארץ בר־דעת לכל גלוי

ההחל־ תקפות רישמי באופן עליהם. מדברים

נאות. פיצוי תמורת נכנעה,
 מגמה עדיין הוא לישראל הסיוע קיצוץ

 תומכים ימצא זה שרעיון להניח ואין ;רחוקה,
לישראל. המכור בקונגרס,

ש־ הוא לתעלומה ביותר הסביר הפיתרון
ו עבדו עיתונאים לגמרי. מיקרי עיתוי וזהו

תפקידם. זה סקופ. השיגו
האמרי במערכת־השילטון שמישהו יתכן

 ענקית, מערכת זוהי הזה. לסקופ עזר קאית
 מישהו אולי רבות. מגמות בה ומתרוצצות
 להנחית טוב זמן זהו כי סבר בסי־איי־אי

ממשלת־ישראל. על מהלומה
 אך המיידי. הנזק את לצמצם ניתן כי יתכן

 חמור. לנזק אלה גילויים יביאו הארוך לטווח
האמריקאית בדעת־הקהל לישראל היחס כי

 ממשלת־ישר־ של הרישמיות החסודות טות
 תחדש ,לא ישראל כי לייצוא, שנועדו אל,

הגזענית. המדינה עם הסכמים״
 אמריקאית רשת־טלוויזיה פירסמה השבוע

הישרא המעורבות לגבי מרעישים גילויים
 משותף פיתוח השחורה: היבשת בדרום לית
 בליסטיים, טילים של פיתוח גרעיני, נשק של

נשק. מכירת
 אולם כוחה. בכל הכחישה ממשלת־ישראל

אלה. להכחשות שהאמינו בעולם היו מעטים
 התקפה בגילויים שראו היו ידע. המוסד

 באמצעות ארצות־הברית, ממשלת של יזומה
לביון(סי־איי־אי). המרכזי המוסד

 דבר כל יודע האמריקאי המוסד כי ברור
 יכולה לווייני־הריגול מערכת לדעתו. שראוי
ה והריגול זה, מסוג תכונות בנקל לתפוס

 משוכלל ובישראל בדרום־אפריקה אמריקאי
ביותר.
 עכשיו? דווקא הגילויים באו מדוע כן, אם
שנתיים? או שנה לפני לא מדוע

זו. תעלומה לפענח ניסו המומחים מיטב
שהועלו: התשובות בין

 בקשר ישראל, על לחץ להפעיל כוונה •
בייקר. ג׳יימס שר־החוץ של הנקודות לחמש
 למכירת הקרקע את להכשיר כוונה •
לסעודיה. אמריקאי נשק

 ישראל של האחיזה את לערער כוונה •
 לקצץ ניסיון לקראת • האמריקאי, בקונגרס

לישראל. בסיוע
 אינם האלה ההסברים כל מצטבר. נזק

ב ישראל על האמריקאי הלחץ משכנעים.
 הצטמצם1חלשלוש, נשאר יוזמת־בייקר עניין

 עם שמיר יצחק פגישת מועד באי־קביעת
בוש. ג׳ורג׳ הנשיא

 כבר ישראל לערבים, הנשק מכירת בעניין
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 מדי נשחק הזה והרצון טוב. רצון על מבוסס
יום.

 עם הדוק שיתוף־פעולה על ידיעות כאשר
 ולדיווחים לתמונות מצטרפות דרום־אפריקה

 עלול המצטבר הרושם האינתיפאדה, על
הרסני. להיות

 בכל רי לא כאילו פתאום? מה שואה?
 יום־השואה של המוזרה הפרשה באה אלה,

הארמני.
 לתורכיה. טובה לעשות רצתה ישראל
 שהם הנורא, הטבח את מכחישים התורכים

 במילחמת־העולם הארמני העם בבני ערכו
 וחצי במיליון שהסתכמה שואה — הראשונה

קורבנות..
 השואה את להכניס מבקשים הארמנים

להכ הצעה העלו הם העולם. לתודעת שלהם
 בארצות־ הארמנית שנת־השואה על ריז

הברית.
 היהודי המימסד התגייס זו החלטה נגד

מירושלים. הנחיות פי על האמריקאי,
הלוח היהודים, מיפלצתי: מחזה כמעט זהו

 שלהם, השואה את להכחיש שרוצה במי מים
 אחר. עם של השואה את להשכיח כדי פועלים

ש בכך העולם כל את המאשימים היהודים,
 את כעת עושים ציניים, חישובים מתוך שתק
 הסוג מן ציניים חישובים מתוך הדבר אותו

ביותר. העלוב
השו על ביותר המזעזעים המיסמכים אחד

 יהודי, סופר של ידיו מתחת יצא הארמנית אה
 מזסה של הימים 40 את שכתב ורפל, פראנץ

 את שביטא זה, ספר על התחנך שלם דור דאג.
 סיבלו עם היהודי העם של העמוקה ההזדהות

אחר. עם של
— שמיר יצחק ימי עד ורפל פראץ מימי

ארוכה. דרך עבר היהודי העם


