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ל באיידהו ביותר וגדולות החברות גיו בסדום־של; המעטים הצדיקיס חד
לוב גם החלה כך אחר ולבק־. קרקעית כבתנ הערבים עושים שבה אמריקה, - .

כל כימעט לקנות ההכנות את לעשות ,׳כ ץ׳.ר׳צ קפראנ סנאטור1ד ז!וא שלהם,
של האלקטורלי כוחו בבסיס אפשרי ברשבמיש^׳< אשפי־התעמולד, םבורים ,פזןות,*

 פיןידיס עם
עור־

בירושלים. ראש־הממשלה רד
 שאול באנגלית, כתובה בחוברודהסברה

 בקרב" ראש־הממשלה לישכת מפיצה תה
 רק לא צ׳רד מתואר אישים־חשוביבדמאד,

מוק <$לם פרק כגיבור. גם אלא כצדיק,
 למיתקפה מטרה המשמש לסנאטור, דש

 הזה (הסולם בארצות־הברית הערבית
).2202־3

 מיוחדת ועדה 1975נד שניהל הסנאטור,
 הקורפורציות לחקר האמריקני הסנאט של

 את גם השאר בין בדק הרב־לאומיות,
 עדנאן הערבי איש־המיסתורין של התיק

 לעיתונאים, חאשוגי כשהסביר חאשוגי.
 הגיב עסקיו, את שחוקרים מכך נפגע כי

 אלא עוסקים, אנו בעסקים ״לא צ׳רץ׳:
בשוחד.״

 מילחמת הערבים עליו הכריזו ואז
חורמה.

 גשר דאש
איידהו ג

הר חשפה צ׳רך של הוועדה קידת ך<
וב בוושינגטון ערביות, פעולות בה י י

 עד שנעשו האמריקאים, מוקדי־הכוח שאר
 בכך. הסתפק לא הוא אך במחשכים. אז

 דד העז ליחסי־חוץ הסנאט ועדת כיו״ר
 למכור המימשל, להצעת להתנגד סנאטור

 על קשיים והערים לערבים, 15אף־ מטוסי
ומ רב־ערך צבאי ציוד למכור התוכנית

 — 130מי־ הרקולס מטוסי כולל — שוכלל
אל־קדאפי. מועמר של ללוב

 כדי מאמץ כל לעשות נדר, נדר קדאפי
 עליו האמריקאית דעת־הקהל את לשנות

 האיכותי. בנשק לזכות כדי מישטרו, ועל
מהתנג נסוג לא בפרץ, עמד צ׳רץ׳ אך

 נאמר ״וכך,״ אותה. ריכך לא ואף דותו
 החלו 1977 ״בשלהי הישראלית, בחוברת
 לאיידהו, הכלכלית פלישתם את הערבים

תחי לנטרלו.״ במטרה צ׳רץ׳, של מעוזו
 על העשירה ידה את כוויית הניחה לה

אחת קומפני, לאנד אנד ליווסטוק הרדעג

המחציף. ז^אטור •
^י מעורפל. היה צ׳רץ׳ פראנק לל ע

 פיה את פצתה לא ושינגטוך£?ףישמית
 צפו־ פינה לאותה הערבית הפלשד, נוכח

 הסתבר, ארצות־הברית. של נית-מעו^ית
ב שנסקרו מייוחדים, כי-אנמט״אמצעים

כמו כולל, זו, בסידרה .?קודמות כתבות
 הערבים השתמשו שבהם רב, טף בן,
 ואנשי- משתפי־פעולה סוכנים, לקנות כדי

 אר־ של והכלכלה השילטון בצמרות קשר
 הערבית הפלישה פרי. נשאו צות-הברית,

 לא־ באורח רצינית. בהתנגדות נתקלה לא
 רמי־ אמריקאים כמובן, הודו, וסודי רישמי

הפלי נוכח המודאגים ידידיהם, בפני דרג
הממ את עוקפים אכן ״הערבים כי שה,
 במטרה אמריקה, של הפדראלית שלה

באיידהו.״ ראש־גשר לייסד
 של האחורית בחצר התרחש אשר וזה

ל להיכנע לא שהחליט האמיץ, הסנאטור
— ערבים

חב על ידם שמו שהכווייתים אחרי !•
שבעה לשלוח הלובים מיהרו הרדינג, רת

 מטעמם, סוכנים
 של מטרתם חרית״.

 ולקשור להיפגש תה
 . דח יח* עם וכן המימשל, מן בכירים

 לאאוניברסיט״*-״״ ואנשי כי־עיתונים
 'אדי כמויו. לרכוש תשוקתם, את הסתירו

רו ״*ת ואת מקןמיונן, מוצרים של רות
פראנק המקום, שבן מכך, חם
 ףען5מטוסי-נ! לרכוש תוכניתם את כל

 ^ב־ למטוסים כמובן, הכוונה, אמריקאים.
 המפורסמים, להרקולסיס ובעיקר איים
ישראל. זכתה בהם
 אנשי של שונות מישלחות שלוש #

 חוואים מימשל, אישי אמריקאים, קונגרס
 ״שם בלוב. לביקור הוזמנו ואקדמאים,

 בידרו ואף אותם האכילו אותם, השקו
אי עם אותם הפגישו כן כמו אותם.״

 ״במיכ־ לדון להם שהציעו ערביים, שים
 סחר תוכניות לעצב האפשרויות לול

חדשות.״
 הערבים החלו יותר מאוחר בשלב <•

בוו והן באיידהו הן בקביעות, להיפגש
 מאיידהו קונגרס חבר עם הבירה, שינגטון

 הריפוב־ המיפלגה איש סיימם, סטיבן בשם
ה של בבחירות לרוץ שהבטיח ליקאית,

.,צ׳רץ פראנק הדימוקראט נגד הבאה שנה

 ביותר הרב פירסומו התחיקתיות. מותיו
 הינד הריתוריקה בגלל הסתם, מן לו, בא
דראס קיצוץ בתובעים ותמיכתו שלו נית
 בכוחה ,כרסם הסיסמה תחת במיסים, טי

הממשלה!׳״ של
 נמסר סיימם אותו של מלישכתו >•

 הלד כי איידהו, של המקומית לעיתונות
ם ט  באנד שתוארו כפי נוראים, כה אינם ,

רת׳ שו  אל־קדאפי מועמר וכי צע^גק
החו בעלי אין זאת בדיוק, ?מיי — הבטיח

 תשנה לוב כי — מגלים הישראלית ברת
ולת לעזור עוד תוסיף ״ולא דרכה את

 נאמין שלא סיבה אין בטרוריסטים.״ מוך
סיימס. של מקורביו הוסיפו ללובים, להם,

— הלובים
הבאים ברוכים

 ייקבע האמריקאי, הדולר כסימן במיקרה, שלא המצוייר,הגורד בטומת
טוע כך למוות. או לחיים מדינת־ישראל, של גורלה

 מצוייה הצומת ראש־הממשלה. מישרד מטעם המופצת התעמולה חוברת מחברי נים
ישראל. את להרוס נועדה דאמריקה הערבים פלישת ברור: והרמז בארצות־הברית

ה ך* מ  ציון, זיקני של לפרוטוקולים דו
האנטי המטורפים תיארו שבהם *■

ה הכסף של האימתני כוחו את שמיים
 ערב, זיקני של הפרוטוקולים גם כך יהודי,

 מדינת- של הרישמי החותם את הנושאים
 הכל-יכולה עוצמתו את מתארים ישראל,

 בשם יותר הידוע הערבי, הממון של
״פטרודולרים״.

— ואומנם
רכי לשם. במגעים פתחו הערבים !•
 מיליון 40 של בסכום חיטה גרעיני שת

ב ורב־ערך מרשים ראשוני צעד דולר:
 מתושביה אחוז 70ש־ כאיידהו, מדינה

 הם חקלאיים. ובאיזורים בחוות מתגוררים
 טוב בכסף לרכוש כוונתם על הצהירו גם

ומוצריהם. בקר סויה, תירם,
 לתת נכונותם את הביעו הערבים י•

ב מילגות-לימודים איידהו לאוניברסיטת
ללימו שתוקדשנה דולר, מיליון חצי סך
החקלאות. די

 לוב כי לספר, ידעו הערבים סוכני י•
 שלה המיסחר לישכת את להקים שוקלת

ה צ׳רץ׳ של במדינתו דווקא באמריקה
בברכה״. שם ש״יתקבלו ובתנאי אם סורר,
החוואים איגוד החל כך על בתגובה *


