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 מנחם של המכריע דה־הקרב ***
 בארצות־ ד,יהודי הרחוב הוא בגין

הברית.
 של הראשון הרגע למן ברור היה הדבר

 ה־ המעשים אחד לשילטון. הליכוד עליית
 אל לשגר היה בגין שעשה הראשונים

 הראשי איש-ד.תעמולה את הזאת הזירה
כץ. שמואל ישלו,

 במים־ עצמו, בגין לשם הגיע לאחר־מכן
 הקדיש הוא קארטר. ג׳ימי אצל ביקורו גרת
 וחזר ליהודים, וממירצו מזמנו ניכר חלק

מרומם. במצב־רוח
 להלהיב הצליחו ובגין1 כץ כי נראה ואכן,

 למראה ■תחילה שנידהמו יהודי;אמריקה, את
 העסקנים בישראל. הלאומנית המהפכה

 של חסידיו הפכו והרבנים המיקצועיים
 עצמו את רואה רב (״כל הליכוד מנהיג
 אמרה בטאנק!״ כנוהג ׳בחלומותיו עכשיו

 שינדלר, מרדכי הרב יהודיה.) פרשנית
היהו האירגונים שיל ועידת־הנשיאים יו״ר

מדופ ציונית יונה אתמול עד שהיה דיים,
 לזכות כדי בגין, לרגלי בעפר התפלש למת,

נוספת. בתקופת־כהונה
 החדו האחרונים כשבועות אך

 פימני־־אזיהרה בהדרגה מצטברים
בעי ברובם הועלמו הם המודים.

 הבורות ביגלל הן — ישראל תוני
 שאינם הישראליים, הכתבים של

 הבולטים באירועים אלא מבחינים
 על במתכוון, הן ביותר, והגלויים

 בוושינגטון השגרירות הנחיות פי
זרועות־התעמולה. הטאר
 בכתב לכיתוב צריכים ישראל עיתוני ״את

 מפיק-הסרטים מסים, אלכם אמר ברייל,״
בנידיורק, שנים כמה מזה היושב הישראלי
 עיוורים בידי כתובים ״ד,מ עסקיו, ■במסגרת

עיוורים.״ למען
המ בקרב האמיתיים הסיכויים הם מה

■ובא? משמש
ה הקים מהימנים, דיווחים על-פי

1 ו 8 ■—■■■■ ■.......................

 כדי סודי מטה קארטר ג׳ימי נשיא
 הוא ראשון כשלב ■היהודים. ■בבעיית לטפל
 כדי יסודי, דעת־קהל סקר לערוך ציווה
 במיקרה ■היהודים עמדת ■תהיה מה לוודא

 וארצות־ ישראל בין גלוי עימות של
).2090 הזה (העולם הברית

גדולה. ■במצוקה נמצא ■קארטר כי
 הוא ארצות־הברית, כנשיא

 של האינטרסים שמירת על מופקד
ב אלה, אינטרסים ארצות־הברית.

 ה* בסיכסוך מעורבים שהם מידה
 חד־משמעיים. הם ישראלי־־ערכי,

 עם לעימות להוביל מוכרחים הם
■בגין. ממשלת

ד מעל הופט כ ל
 הערבי בנפט ארצות־הברית של התלות י יי הנפט. בתחום הוא העליון אינטרס ,ך*

היא שנים כמה ובעוד וגוברת, הולכת

החופ ״העולם של היתלות קריטית. ■תהיה
ו יפאן המערבית, אירופה — כולו שי"
 עוד קריטית היא הערבי בנפט — עוד

 ביטחוני, כלכלי, — לנזק ערוך אין יותר•
 אם המערבי, לעולם שייגרם — מדיני
 החופשי בזרם משמעותית הפרעה תחול

 אית המנבאים יש ׳אליו. הערבי הנפט של
 הקומוניזם השתלטות ואת המערב ■שקיעת

זה. רקע על באירופה
 בקצב הצרכים גידול — דומות סיבות
 הקרוב בעשור להפוך עומדות — מסחרר

 למיי- _ ממייצאת־נפט ברית־הימועצות את
 יהיה הקומוניסטי לעולם גם באתינפט.

 — הערבי הנפט יאל להגיע היוני אינטרס
 תבקשנה שבה ׳נואשת, תחרות ׳תיווצר וכך

הערבים. לב את לרכוש מעצמות־העל שתי
 הפנטאגון במגירות מונחות כי ספק אין

 על צבאית ■להשתלטות ■שונות תוכניות
 ו/או עצמאיים ׳במיבצעים מקורוודהנפט,

 בארצות- אך איראן. ו/או ישראל בעזרת
 להניח ואין שפוי, ש״לטיון קיים הברית

 אלא הרפתקניים, למיבצעים יתפתה כי
 לפני־כן ■ביותר. קיצוניים במיקרי־חירום

 המטרה ■את להשיג כדי הכל ייעשה בוודאי
מדיניים. באמצעים

 האמריקאי, הלאומי האינטרס מבחינת
ברורים: היעדים

 במרחב ■לקיים הארוך, בטווח •
ל כידי פרו־אמריקאייות, ממשלות הערבי
ב הערביות ארצות־הנפט כל ,את החזיק
המערבי, מחנה
 מילחמה למנוע הקציר, כטווה ■•

ול ;זרם־הנפט ■להפסקת ■להביא העלולה
 — מיילחמה ■תפרוץ זאת בכל שאם הבטיח

ספונ או יזומה ערבית, פעולה ׳תהייה לא
הזרימה. להפסקת שתביא טאנית,

 האינטרס קיים הנפט, לאינטרס מעבר
 מתרכזת הערבי במרחב הרחב. הכלכלי

 ■תופנה אם כבידה. כלכלית עוצמה עתה
התו־ תהיינה ארצות־הברית, ■נגד זו עוצמה


