
 — !בארץ ד״ש רעי׳ונות של !היפוכם אגב,
 יחסיות, בבחירות ׳להבא הנשיא ייבחר

 ׳בפס־חנשיאות יזכה :כלומר !ושוות• ישירות
 !ברחבי הקולות רוב את שיקבל האיש

 הקולות לחלוקת קשר בלי ארצות־הברית,
 בברוקלין יהודי !של קולו המדינות. בין
 של קולו מאשר יותר שווה יהיה !לא

 הקולות כל של ׳וערכם באלאבאמה, כושי
 באחו־ כערכם בדיוק יהיה ביחד היהודיים

בציבור־הבוחרים. חים
 יביא הקיים, למצב !כהשוואה

היהודי. ככוח גדול לפיחות הדבר
 העיתונות מדווחת זז התפתחות על גם

ה את להזכיר בלי בצימצום, הישראלית
היהודי. אספקט

ומת הולכת לגמרי אחר מסוג התפתחות
הכלכלי. בשטח קדמת

 והולד הגדל תפקיד ממלא הערבי הכסף
 מתבטא אינו הדבר האמריקאית. בכלכלה

 נשק של גדולות כמויות באספקת רק
 אלא אחיות, ערביות !ולארצות לסעוד״ה

הכלכלית. הפעילות שטחי שאר בכל גם
הזור הדולארים, ממיליארדי ניכר חלק

 הערביות, לארצות־הנפט שנה מדי מים
 בהז־ החל :שונות בצורות לאמריקה חוזר

אמרי עובדים בהעסקת וכלה מנות־ציוד
 מזמינים הערבים הפרסי. במיפרץ קאים

 וסתי־ בתי־הולים — מפל הכל באמריקה
עבו ומכונות, קווי־ייציור שלמים, חרושת

 אלפי מעסיקים הם וביצוע. תיכנון דות
באוניבר בפרופסורים החל אמריקאים,

 במהנדסים וכלה החדשות הערביות סיטות
מיזוג־אויר. של מערכות להתקנת

מאיר גולדה עם גיכסון ריצ׳ארד
ארצות־הברית עם עימות של במיקרה

 זורמים אינם האלה הדודארים
יהודיים. לכיסים

 במידה היהודי !בכיס פוגע זה מצב
 אינן יהודיות חברות ויותר. יותר הבולטת
 אינם יהודיים ׳מומחים הזמנות. מקבלות
יכו אינם יהודיים בעלי-תפקידים מוזמנים.

 להם שיש בחברות, כראוי להתקדם לים
הערבי. העולם עם נרחבים עסקים

 גדליה כך זה, ההליך שנמשך ככל
ה של הכלכלי כמעמדם הפגיעה
 הכרות. וכבעלי כיחידים יהודים,

 את רכה כה להקטין עלול הדכר
כמדי תמיכתם של ההתלהבות

 את המרחיקה ממשלת־כגין, ניות
 גם וממילא במרחב, ההסדר סיכויי

הערכי. החרם של סיומו את

 ההסכם בתוקף נאלץ, בגין מנחם כאשר
 גם לפעול אגיודת־ישראל, עם הקואליציוני

 !הרפורמיים הזרמים של הקיפוח ׳להגברת
 הנדון, (ראה בישראל והקונסדבטיביים

 נוספת דחיפה ניתנת )2091 הזה העולם
להס האלה, הזרמים חברי רבים, ליהודים

 היזם בבוא ׳ולהתעלם הממשלה מן תייג
להתגייסות. מקריאתה

ה לגי ס שי הגמדי ו
 עומד, האלה הגורמים כל ך*;גד

 שאינו ״׳אימפונדרבילי״, גורם כמובן,
הריגישי. ■הגורם :למדידה !ניתן

 למדינת עמוקה זיקה ייש אמריקה ליהודי
 מנחם של הלאומנית התעמולה ישראל.

 רבים. אצל זו זיקה ׳להגביר עשוייה ׳בגין
 אפשרות כל אין אחרים. אצל בה ולפגוע

אליה. השפעות יתאזנו איד מראש ׳להעריך
וההער הבעיות השיקולים, בל
 למחשב עתה מוכנסים האלה כות

 כ- קארטר. ג׳ימי של האלקטרוני
 יתמכו ״האם :המחשב יישאל סוה

 כממשלת־ ׳ארצות־הכרית יהודי
 במיקרה הלבן, הכית נגד ישראל

עימות?״ של
 הראי את הרעה המלכה שאלה ׳באגדה

 תשובת בארץ. ביותר היפה האשד, מי
שילגיה. של גורלה את חרצה הראי

 קארטר ג׳יימי שיקבל ׳התשובה
 דין את לחרוץ עלולה המחשב מן

 מכלי ממשלת-כגין. של מדיניותה
לעזרתו. יחושו גמדים ששיבעה


