
בראש צשדת סעודיה ארצות־הס־יח:
 בטבלת שעיינה המרחב, לענייני הצרפתית המומחית

 בשתי אותה סיכמה ארצות־הברית, של הנשק מכירות
אופייניות: די הערות

 לעולם מרשים היו לא ״הצרפתים אמרה, ״ראשית״,
 הזעקה מגוחכת כמה ושנית, זה. מסוג נתונים לפרסם
לעו לסעודים, טנקים של עלוב מישלוח כל נגד שקמה

בטבלה.״ המשתקפת המציאות מת
 אמריקאיות נשק מכירות של רישמיים בנתונים מדובר

 מישרד־הביטחון על־ידי סופקו הנתונים שונות. לארצות
ל מתייחסים והם ובעצמו, בכבודו האמריקאי (ההגנה)

דר ארוכים, מאמרים ממאות יותר .1978 התקציב שנת
 מגמות את משקפים הם עצמית, והונאה צדקניות שות

האס־ החשיבות ואת ארצות־הברית, של החוץ מדיניות

חאדד סעודיה מלך
העדיפויות סדר בראש

 בעולם. שונות למדינות מעצמת־העל שמייחסת טרטגית
הטבלה: להלן

הכרית מארצות־ נשק של ראשיים קניינים
: )1978 הכספים (שנת

דולר מיליון 4,136 סעודיה (1)
דולר מיליון 2,586 איראן (2)
דולר מיליון 1,749 ישראל (3)
דולר מיליון 937 מצריים (4)
דולר מיליון 485 בריטניה (5)
דולר מיליון 430 גרמניה (6)
דולר מיליון 390 הדרומית קוריאה (7)
דולר מיליון 346 טאייוואן (8)
דולר מיליון 338 יפאן (9)
דולר מיליון 337 אוסטרליה (10)
דולר מיליון 191 ספרד (11)
דולר מיליון 187 סודאן (12)
דולר מיליון 171 תורכיה (13)
דולר מיליון 121 יוון (14)
דולר מיליון 112 אינדונזיה (15)
דולר מיליון 111 תאיילנד (16)

ר: האמריקאי). ההגנה משרד ו (מק
 כמובן, מציין, — האמריקאי ההגנה מישרד — המקור
 שהיא הנשק תמורת בנפט, או במזומן, משלמת שסעודיה
מה וחלק באשראי, ישראל קונה זאת לעומת מקבלת.

כמענק. לה ניתן כסף
 השאה של ואיראן שסעודיה העובדה כמובן, בולטת,

 הבל־ המדינות ועידת הנשק. רכישות בטבלת מובילות
 יותר .הדגישה בהודו, לאחרונה שהתכנסה תי־מזדהות,

 אר־ של העמוקה מעורבותה את בעבר אי־פעם מאשר
 המיל־ כולל הפרסי, במיפרץ התהליכים בכל צות־הברית

 זאת, לעומת ברית־המועצות, לאיראן. עיראק בין חמה
 ומאבדת לאפגניסתאן, האומללה בפלישה מסובכת עדיין
 אלג׳יריה פניית השלישי. בעולם ממניותיה ויותר יותר

 בני־הערובה בפרשת מילאה שהיא והתפקיד למערב,
 האחרונה הבולטת הדוגמה היא באיראן, האמריקאיים

זה. גלובאלי, כמעט מקיף, לתהליך

פקיסתאן:
נשק חנויודת נפט

 ״נייטרא- על פקיסתאן שמרה חודשים כמה לפני עד
 לאיראן. עיראק בין המיפרץ* במילחמת פעילה״ ליות
אנטי־סוב־ אדוק, מוסלמי אל־האק, זיא פקיסתאן, נשיא

 הניצים. בין לתווך בעבר ניסה אנטי-יהודי, וכמובן, ייטי
 פירסום, ושונא עניו כאיש לו שיצאו המוניטין למרות

טל בצוותי מלווה בסתיו, שלו התיווך למסע זיא יצא
 הידוע הנשיא, זכה קצרה לתקופה לפחות צמודים. וויזיה

 שלום כעושה רב לפירסום חסר־רחמים, כתליין בארצו
בצר בעיקר במערב, מסויימים בעיתונים שמיים. לשם
לשלום. לפרס־נובל כמועמד בשמו נקבו אף פת,

 הצליח לא ואף בשליחותו, נכשל זיא חומייני. נגד
 חומיי־ רוח־אללה האיית־אללה איראן שליט עם להיפגש

 נשיא את השפיל שחומייני השניה הפעם היתר. זו ני.
 המהפכה, אחרי מיד כשנתיים, לפני בפומבי. פקיסתאן

 הכספי בסיוע שתמשיך בבקשה לאיראן פקיסתאן פנתה
 ברדיו שצוטטה חומייני, של תגובתו השאה. מתקופת
 שאנחנו חושב זיא ״האם בוז: מלאת היתד, טהראן,
 כספי לבזבז דעתי על כלל עולה לא השאה? כמו טפשים
פקיסתאן!״ על ציבור

 התקרבות חלה לאפגניסתאן הסובייטית הפלישה אחרי
 ברוב הצליחו, הסובייטים לפקיסתאן. איראן בין מסויימת
 נגדם, המוסלמי העולם כל את ללבד המדינית, חוכמתם

 ברית־ נגד פעולה שיתפו אפגניסתאן של שכנותיה ושתי
 דווקא חל לחומייני זיא בין הנוכחי הקרע המועצות.

 הסובייטים. נגד האיראנים של היתרה ניציותם עקב
 באפ־ בסיכסוך לתווך בבקשה לאו״ם פנה פקיסתאן נשיא

 של המתון מישטרו עם להתפשר מגמה מתוך גניסתאן,
 ה- קארמאל. באבראק הפרו־סובייטי, האפגאני הנשיא

 הסיכסוך, של מהיר בפיתרון מאוד מעוניינים פקיסתאנים
 הפליטים ממיליון האפשרי בהקדם להיפטר כדי בעיקר

 על כבד וכלכלי צבאי מדיני, עול המטילים האפגאנים
בגי החדשה הפקיסתאנית במדיניות ראה חומייני ארצם.

 טהראן רדיו האפגנית־המוסלמית. המחתרת בלוחמי דה
 ואף מבוססות, די בחלקן זיא, על השמצות בסידרת החל
אנטי־איסלמית. התנהגות על אותו גונה

הפקיסתא- התגובה ״מיראז״/ למטוסי הסכה

חומייני האיית־אללה
פקיסתאן בשביל כסף אין

 כך, על מדווח טיימס סאנדיי ומעשית. מהירה היתד, נית
למטו הסבה אימוני עוברים עיראקיים טייסים שעשרות

 חיל- פקיסתאניים. מדריכים בעזרת צרפתיים נזיראד סי
 טייסי של ראשון להק הכשיר כבר הפקיסתאני האוויר

הקרו בשבועות כבר בקרבות להשתלב יוכלו אלד, .1אף־
 כששים להפעיל העיראקים יוכלו השני בשלב בים.

מתקיי האימונים איראן. נגד במילחמה כאלה מטוסים
לדב ובעיראק. בירדן העיראקי חיל־האוויר בבסיסי מים

 ירדניים. טייסים גם בהם משתתפים צרפתי מקור רי
 לספק עיראק תהפוך הפקיסתאני הצבאי לסיוע בתמורה

 מהרגיל, נמוכים במחירים פקיסתאן, של העיקרי הנפט
מרחיקת־לכת. כספית עזרה לזיא תגיש ואף

:ארצות־ריברית
ק אר ל ק ה מ ש1 חוה י בד
 שונאים בארצות־הברית הליברליים המשקיפים רוב

 רגן רונאלד של החדש שר-החוץ הייג. אלכסנדר את
 נלהב כתומך האדם, לזכויות כאדיש קיצוני, כנץ ידוע

 הלא- באמריקה הימניות ובדיקטטורות בדרונדאפריקד,
 ניכסון ריצ׳ארד עם ההדוקים קשריו את גם טינית.

 להזכיר עדיין נוהגים ווטרגייט בפרשת מעורבותו ואת
לפעם. מפעם

 כמו חובבן, או טיפש, מלהיות הייג רחוק זאת עם
 נס- נגד בחומרה התערב אף השבוע רגן. מאנשי כמה
 לקצץ סטוקמאן, דייוויד התקציבים, על הממונה של יונו
 מיליארד 2.6 של בסכום האמריקאי החוץ סיוע את

הס קסרקטינים, בשפת סטוקמאן את קילל הייג דולר.

 כך כל בהפעלה הכרוך המדיני־ הנזק את לרגן ביר
 הצליח לבסוף השמרנית. האידיאולוגיה של פשטנית
 דולר. מיליארד 1.3ב־ הקיצוץ את להפחית

 החדש הנשיא בידר זאת ■לעומת לאמת״. ״עלבון ,
בוושינג התיקשורת ואנשי הדיפלומטים קהיליית את
לכהונת קלארק, ויליאם האישי, ידידו של במינויו טון

חנון ■9119
 משערוריה; רגן את 1967ב־ הציל קלארק שר-החוץ. סגן

בפר שהסתבכו עובדים שני שהעסיק מכיוון שפרצה
 קליפורניה, מושל אז שהיה רגן, הומו־סכסואלית. שה
על שופט למישרת מינוי עבורו כשהשיג לידידו גמל
 אוני- משתי נזרק שקלארק העובדה זו. במדינה יון

 האכס- בחינותיו את .לסיים הצליח ובקושי ברסיטות,
 מכובד. כה מינוי ממנו מנעה לא שני, בנסיון טרגיות,
ריאקציו מגוחכים, בפסקי־דין קלארק הסתבך כשופט

השופ לחבריו גרמה התנהגותו ובלתי-מבוססים. ניים
 המיש־ לכס חברתו חברתית. מבחינה אותו להחרים טים
 בפומבי בו נזפה אף בירד, אליזבט רוז השופטת פט,

ולאמת״. לעמיתיו ״עלבון מהווה שהוא והצהירה
 שערכו והבזבזניים הראוותניים הנשפים תום עם
 חבריו את אפילו רגן הדהים החדש, הנשיא של ידידיו

 לקלארק. שר־החוץ סגן כהונת את כשמסר הקרובים,
 והוא העולם, מפת נראית כיצד מושג אין החדש ״לסגן
דיפ התלוצץ ארצות־הברית,״ מזרח את מכיר בקושי
 בין נמצא עולמו ״כל באירופה. בכיר אמריקאי לומט

ולאס־וגאס.״ לום־אנג׳לס
 לפני קלארק כשהתייצב אדיר, לצחוק הפכו החיוכים
 גרופר פסח ח״כ אפילו לעומתו הסינאט. של ועדת־החוץ

ורחב־אופקים. רב-השראה מדינאי הוא

גרופר פסח ח״ב
רחב־אופקיס גאון — קלארק לעומת

:ייאמנו לא ממש קלארק של מפניניו כמה
יודע. אינני דרום־אפריקה: ממשלת ראש של שמו
יודע. אינני זימבאבווה: ממשלת ראש של שמו

האמריק הגרעינית למדיניות האירופית הגישה +
יודע. אינני אית:
 לי אין הבריטית: העבודה במפלגת קורה מה *
מושג.

 מסו- הבנה לי יש :ברית־המועצות עם היחסים
וניוזוויק. טייס קורא אני יימת,

 לקבוע מצידי יומרני זה יהיה עדיפויות: סדר
 איני והכלכלי. החברתי הצבאי, ההיבט בין עדיפויות סדר
כזה. עדיפויות סדר ולהעריך לנסות מוכן

 כלל חושש לא שקלארק מציין, בארנס ג׳ון העיתונאי
 רגן שהנשיא יודע הוא התהומית. בורותו עקב מכישלון,

מדיניים. כישורים פני על אישית נאמנות מעדיף

ברעם ח״ם


