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אותם הנו שהערבים וםוען קאוטר הנשיא משוב׳ חומו;נגד

 שחור בנוזל נשטף הלכן בית ^
 להטביע מאיים הערבי הנפט סמיך. י י

 ארצות- נשיא של הרישמי מישבנו את
 וברגליו בידיו נכבל קארטר ג׳ימי הברית.
הת זוהי ועושי־דברם. הערבים על-ידי

 לאחרונה לצייר שוקדים שאותה מונה
 מיש- של ואשפי־התעמולה מומחי־ההסברה

בירושלים. ראש־הממשלה רד
 השבוע עלתה קארטר של הפופולאריות

 החרם בעיקבות בארצות־הברית, פלאים
 עדיין רבים האיראני. הנפט על האמריקאי

וזכויות- הדימוקרטיה מגן הוא כי סבורים,

 כי יתכן, שמסביבו. הניסתרים החוטים
 חוואי של בתום־לב עדיין, מאמין הוא

 ממרכזי הרחק לאיש והיה שבגר אמריקאי,
 וניד ושינגטון של הפוליטיים התככים

 מדינתו את עמו, את משרת הוא כי יורק,
 קדושתם שעל הדימוקרטיים הערכים ואת
ולילה. יומם נשבע הוא

 כך, לגמרי. אחרת היא שהאמת אלא
ולתע להסברה המומחים גורסים לפחות,

 המפיצים ראש־הממשלה, שבמישרד מולה
 חומר יהודים, בקרב בעיקר העולם, ברחבי
 באותות המוכיח במינו, מייוחד הסברה

 הערבים, בידי שבוי קארטר כי ובמופתים,
ב שעות 24 אותו מקיפים שומריו וכי

להש היהודי הקשר מן פחד אחוזי שמים
 קארטר. על האמת מצויה העולם, על תלט
 הקארטרי הקשר על האמת דיוק: ליתר

 ארצות-הברית־ של והכוח השילטון במרכזי
של־אמדיקה.

הארוכה ידו
קאדפי של

 ש־ הקארטרי, הקשר של כינונו ל ^
ה בחדר ערבית אחיזה לקנות נועד ?

ה החליטו הלבן, בבית הנשיא של סגלגל
מעיניהם הרחק סודיים, בכינוסים ערבים

 למשל, גמברל, דייוויד אחרים. רבים ישנם
 עורכי- של ידוע במישרד שותף הוא
 על אחראי היה שנים תשע לפני דין.

 ג׳ימי של הבחירות מסע למימון הקרן
 בימים ג׳ורג׳יה. מושל לכהונת קארטר,

 של הפורמאליים בצדדים מטפל הוא אלה
הלובים. עם האח קארטר הרפתקת
 ג׳ימי של קרוב חבר קאדל, פטריק
 וחקר למישאלים חברה בעל הוא קארטר,

 בחירתו ערב קארטר למען עבד דעת־קהל.
הסעו על־ידי לאחרונה נשכר לנשיאות,

 מברנט לוואות וקיבל מומן הוא דים.
 פרדריק של בראשותו פלורידה, אוף בנקם
 נשיא על־ידי מכבר לא שהומלץ שולץ,

הפד במועצה חבר להיות ארצות־הברית
הבנקאות. על לפיקוח האמריקאית ראלית
 הקארטרי הקשר על שנימנה אחר אדם

 ג׳ימי של הקרוב חברו לאנס, ברט הוא
 שותפו גם שנים במשך שהיה קארטר,

 את לנטוש מכבר לא נאלץ הוא בעסקים.
 האמריקאי, התקציב על כאחראי תפקידו,

 הבנק עיסקי על חקירה שנפתחה אחרי
 החקירה: ממוקדי אחד בג׳ורג׳יה. שלו

מניות חבילת לאנס מכר שבה עיסקה

 אדווארד יריבו, את להבים העשוי מאדם,
 ה־ המיפלגה מועמדות על במאבק קנדי,

 ישנם ארצות־הברית. לנשיאות דימוקרטית
המת מעטים, לא וישראלים יהודים גם

 ידידותי, נשיא כאל לקארטר עדיין ייחסים
 את לפעמים הצורמות התבטאויותיו, חרף

הלגי ״הזכויות בדבר הישראלית, האוזן
 בפיתרון ו״הצורך הפלסטינים״ של טימיות
הפלסטינית״. הבעיה
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להח כדי עד תמימים אלה וגם אלה אך
ה דעתו לסוף כנראה ירדו לא הם ריד.

כוו על עמדו ולא קארטר של אמיתית
ה שנשיא היא, האמת האמיתיות. נותיו

 בידי בובה אלא אינו שבמעצמות גדולה
ב מושכים — הערבים — והם הערבים.

 קארטר את המניעים הניסתרים, חוטים
ובשירותם. כרצונם
 מודע אינו עצמו שקארטר גם יתכן

בארג היום עד הבחין שלא יתכן לכך.

בשי אמנם עובדים השומרים, הם, יממה.
 ערבים, אינם עצמם הם אד הערבים, רות
 ש־ ומפורסמים, טובים אמריקאים אלא

הערבים. על־ידי ניקנו
ה חוברת אל שיפנה מאמין, שלא ומי

יהו על־ידי שחוברה האנגלית, תעמולה
 של רישמי בחותם וזכתה אמריקאים דים

ב ).2202 הזה (העולם ממשלת־ישראל
 של הפרוטוקולים את המזכירה זו, חוברת

אנטי- על־ידי והופצו שנכתבו זקני־ציון,

 שלוש מזה אנשי־התיקשורת. של הבולשות
 הראויה החוברת, מחברי טוענים — שנים
ש — זיקני־ערב של הפרוטוקולים לשם
 לרכוש מצליחים ערביים כספים אנשי

 החוג אנשי של בתמיכתם ולזכות השפעה
לקארטר. הקרוב
כהד עד הערבים רכשו מי את

 הנשיא, אחי כמובן, הוא, מכולם הידוע
 של כסוכנו למעשה המתואר קארטר, בילי

מילבדו אך אל־קאדפי. מועמד הקולונל
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 כאן. המתפרסמת זו כדוגמת ובקריקטורות־זוועה, במאמרים מים,
 בשלהי צויירה שבכספת, אוצרו ליד היהודי את המציגה הקריקטורה,

דרייפוס. פרשת סביב האנטי־שמי במסע בצרפת, הקודמת המאה
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 כאן. המתפרסמת זו כדוגמת ובקריקטורות־זוועה, במאמרים מים,
 מני אחת היא שבשק, אוצרו ליד הערבי את המציגה הקריקטורה,

לעלות. הנפט מחירי החלו מאז האחרונות, בשנים שפורסמו רבות

 בוצעה העיסקה ידוע. סעודי לאיש־עסקים
 שותף שבו עורכי־דין מישרד באמצעות

 להלן). (ראה קונולי ג׳ון לנשיאות המועמד
 שבה אחרת, בפרשה גם מעורב היה לאנס

 ערביים, בעלי־ממון לארבעה כיסוי שימש
השפ לקנות כדי סודיות דרכים שחיפשו

לפיננסים. ושינגטונית בחברה עה
 יועץ את לאנס שיכנע אחת בהזדמנות

 פגישה שיסדיר ורדאן,׳ג המילטון הנשיא,
 של נציג לבין חולי יוג׳ין בשם אחד בין

 של הדסק על האחראי הסטייט־דפרטמגט,
 התברר, הפרשה כשנחשפה קאטר. אמירות

 שוחד שקיבל כמי נחשד הולי אותו כי
 דולר. מיליון 1.5 בסך קאטר מאמירות

 מוד של הבכיר הפקיד עם הפגישה בעת
 מפיו להוציא הולי ניסה לקת־המדינה

 ישפיעו איך בילבד: אחת לשאלה מענה
 על נגדו שננקטו המישפטיים ההליכים

 שלחופי הנפט, באמירות פעילותו המשך
הפרסי. המיפרץ

 קורה מה
בג׳ורג׳יהן

 הערבים של הקארטרי קשר ך•
 הישראלית, התעמולה לדברי מקיף, 1 1

אמרי ואשפי־כלכלה אישי־מדינה רק לא
 פינאנסיים לאינטרסים גם נוגע הוא קאים.
 לכך דוגמה באמריקה. דלא־ניידי ורכוש
 שבה ג׳ורג׳יה, אטלנטה, לשמש יכולה
 בנה ושבה מדינה כמושל קארטר כיהן

 לקראת הפוליטית־כלכלית, התשתית את
הנשיאות. אל שלו הזינוק

מספרים, זיקני־ערב של הפרוטוקולים
 הערבים הזרימו האחרונות בשנתיים כי

 מעוזו רק לא שהיא לאטלנטה, רב כסף
 ובנקאי תעשייתי מרכז גם אלא הנשיא של
 זוהי בארצות־הברית. הדרום מדינות של

כמט יודעי-דבר, בפי המתוארת אטלנטה
הערביות. ההשקעות של החדשה רה

באט לרכוש הערבים הספיקו כה עד
 1700 כולל נרחבים, קרקע שטחי לנטה

רכ כן עירונית. לבנייה קרקע של אקרים
מיל 100 בםך במקום, הילטון מלון את שו
בנ מקומיות, בחברות והשקיעו דולר, יון

שונות. וסוכנויות קים
 הודיעה באטלנטה אחת השקעות חברת

 משקיעים על־ידי נרכשה כי מכבר, לא
ב המלוכה מישפחת כ״בני שתוארו זרים,
 מידל הירחון ואילו מסויימת״. ערבית ארץ

 בג׳ורג׳יה, למשקיעים מבשר מאגזין איסט
רוו לגרוף עשויים הם הקרוב בעתיד כי
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