
ב הברית:ארצות טו והמכוער הרע ה
 קשה די במיבחן העמידה האייוואקס מטוסי פרשת

העוב האמריקאית. הפוליטית המערכת של תיפקודה את
 ד.מימ־ את לנווט מסוגלת ישראל, כמו קטנה שמדינה דה
 בניגוד הממשלה, נגד המחוקקת הדשות ואת היהודי סד

 מרתקת היא וושינגטון׳ של המעצמתי לאינטרס גמור
לכשעצמה.
 הגלובאלי המאבק את לנהל מנסה רגן רדנאלד הנשיא

 ארצו. בכלכלת לפגוע מבלי ברית־המועצות, נגד שלו
 החיטה יצוא ופרשת אפשרית, בלתי משימה כמובן, זוהי,

 כל־כך החדיר רגן, דווקא כך. על מעידה לסובייטים
לובי בלחץ לעמוד מסוגל היה לא הפרטית, היוזמה ללחצי

צודק! שדון
הישרא בעיתונות החריפה האחרונים בחודשים

 להיות והעשוייה אותה, המאפיינת תופעה לית
 קומוניקציה. של חוג בכל למחקר מעניין נושא

ב לצטט נוהגים כתבי-החוץ, בעיקר העיתונאים,
שהת ובדוקות מלאות נכונות, ידיעות פרטים פרטי

 לעומת ומנהיגיה. ישראל על בחוץ־לארץ פרסמו
 לתוכן מתייחסים הפרשנות ודיברי הכותרת זאת,

 חופשי שימוש תוך ״עלילה״, כאל בהחלט האמין
כפולות. במרכאות

 מיפלגת- יו״ר גם השבוע נקט שיטה באותה
 רבה בחריפות הגיב היו״ר פרס. שימעון העבודה,

 שצה״ל שרון, אריאל שר-הביטחון, האשמת על
 צרפתית.—בריטית הרפתקנות לרשות 1956ב״ הועמד

 על להעליל צריך״ ״אינו בישראל ששר טען, פרס
ארצו.

 היטב יודע פרס אבל העברית, על לסלוח אפשר
 במילחמת ״פאשלות״ כמה בעצמו שעשה ששרון,

 שלו, המגוחכת הצדקנות אמת. הפעם מדבר ,1956
 בעצם רתמו בן-גוריון ודויד שהוא המצחיקה והטענה

 הישראלי, האינטרס למען וצרפת בריטניה את
 כבר מבינות עצמן המעצמות שתי רחמים. מעוררות

לישר כישלון היתה 1956 סואץ שמילחמת מזמן,
 ישראל אל-נאצר• עבד לגמאל עצום מדיני והישג אל,

 והניצחון אז, בה שדבק מהכתם היום עד סובלת
ממש. של מדינית לתבוסה הפך הצבאי

 שכח ולא למד שלא מוכיח בשלו, נשאר פרס
 על אבל בדרכו, ללכת מנסים פשוט ובגין שרון דבר.
 שלו שהבוס מהעובדה כמובן, מתעלם, שרון גדול.

 ההתקפה, ״מיבצע : 1956 מהרפתקת התלהב דווקא
ה המחץ, הכיתור, האיגוף, הביתור, ההתקדמות,

והניצחון." הכיבוש השיחרור, ההכנעה, הדברה,
הכנסת) במליאת ,7.11.1956 בגין, מ. (ח״כ

 הוא בכך הסובייטים. על האמברגו את והסיר החקלאים,
 מאפג־ הסובייטיים הכוחות להוצאת המערכה את הפך

 מלנהל שחדלו רק לא האמריקאים לבלתי־יעילה. ניסתאן
 המערכה ממיפרשי הרוח את הוציאו גם אלא אותה,

זה. בעניין ברית־המועצות נגד הפאן־איסלאמית
 קציר טוב. מזל של משפע הנשיא נהנה שעה לפי
 יבולי וגם בהיסטוריה, והמוצלח הגדול היה השגה החיטה
 ג׳י&י לשעבר הנשיא יפה. עלו והאות הכותנה התירס,
 יכול בבחירות, תפוסתו פצעי את עדיין המלקק קארטר,
 מגידול השנה שצבר הענק בריווחי להתנחם לפחות

 ועשה המצויין, האוויר ממזג נהנה זד■ ענף גם הבוטנים.
חיל.

 74ל־ בממוצע השנה הגיעה עלתה, החיים תוחלת גם
 התינוקות תמותת שנים. עשר לפני 71 במקום שנים,
 ודלקת מסרטן ומוות התקפיילב מיקרי גם ועימה ירדה,

ריאות.
 נהנים עדיין האמריקאים אמריקאית. עדיפות

ה הטילים, הסובייטים. על ניכרת טכנולוגית מעדיפות
בביצועי עולים ארצות־הברית של הקרב ומטוסי צוללות

 מעוצ- כמובן, מפחית, לא זה הסובייטים. של אלה על הם
 מאידיאולוגיה הניזונה האנטי־סובייטית ההיסטריה מת

 ארצות־הברית אבל כלכלית. וכדאיות תעמולה ומשיקולי
 מבחינה לפחות בעולם, בכורה מעמד על שומרת עדיין

צבאית.
 — האמריקאי מישרד־הביטחון — הפנטגון מומחי

 את להזין כדי הכל ועושים מקיצוצי־תקציב, חוששים
 יו־אס־אנד־ווולד־ לדיברי נוגדים. בנתונים התיקשורת כלי

 מתעצמים, שהסובייטים הפנטגון, דוברי טוענים ריפורט,
 ייצרה אלה, דיווחים לפי מדאיגות. ארוך לטווח והמגמות

 כלי־הרכב מכלל שליש רק שעברה בשנה ארצות־הברית
 בנתה ברית־המועצות בבריודהמועצות. שיוצרו המשוריין

טאק באליסטיים וטילים קרב מטוסי של כפולה כמות
ארצוודהברית. של מזו טיים

לנתו מתייחסים אירופיים, בעיקר אחרים, משקיפים
 בדילמה שרוי רגן הנשיא אבל רבה, בספקנות אלה נים
 המוצהרת שאיפתו בין מהותית סתירה קיימת ממש. של
 לבין דראסטי, באורח הפדרלי בתקציב לקצץ הנשיא של

 ההתקפי המערך של מחדש לבנייה השאפתנית תוכניתו
1.5 להוציא הדי־מטורף, המקורי, הרעיון האמריקאי.
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 יזכה לא הבאות, השנים בחמש הצבא על דולר (!)טריליון
מלא. למימוש
 שר־ ואת רגן את מטרידה המימון בעיית רק לא אבל
ד,אמ־ הצבאית התעשייה וויינברגר. קאספר שלו, ההגנה

!לה□ תכלס
פורנו מספר לקוחה אינה זו מוזרה כותרת

 של לסיפרו פרסומת מודעת מעטרת היא גראפי.
 מסתבר, .2 מיספר — להתנקם דרכים היידיוק ג׳ורג׳
 השם, אותו הנושא לרג־מכר המשך ספר שזהו
בארה״ג. הספרים בחנויות מסחררת להצלחה שזכה

עוד :התוכן על היטב מעידה המישנה כוןנרת

ג׳ורג׳ של הנוקמת היד
שטניים יותר קוראים

 הספר הנקמה. מעשי מרב־אמן מלוכלכים תרגילים
מפור ותוכניות״ביצוע מעשיות הצעות רעיונות, מכיל
בשונ לנקום אחת: לתכלית מכוונים שכולם טות,
 לדרדר הנשמה, את להם להוציא וביריבים, אים

 המכירות סוכני ומבוהלים. עלובים ליצורים אותם
 ומציינים מישפטיות, מתביעות חוששים הספר של

 המחבר גם אבל לביצוע. ולא לבידור, נועד שהוא
אכז קונדס מעשי לאלפי באחריותו להודות נאלץ
ארצות־הברית. ברחבי למדי ריים

״הוצפ היידיוק, מספר השני," הספר ״לקראת
 היו מהם כמה קוראים. של ברעיונות־נקמה ממש תי

ממני.״ שטניים יותר הרבה

 מהעדר ההזמנות, במבול ׳לעמוד מסוגלת אינה ריקאית
 חסרים היו־אם־ריפורט, לדברי מיומנים. ופועלים חלקים

 קצינים אלף 20כ־ ולצי טייסים, 1000מ־ יותר לחיל־חאוויר
זוטרים.

הביז־ על קטלנית ביקורת נמתחת בארצות-הברית גם
 קצבו שח; דולאר מיליון חצי על הדיווחים בצבא. בוז

 זהה סכום על בהוואי, הצבא בבסיס חדר־אוכל לבניית
 ויותר בחיל־האוויר, ספורט מיתקן בניית על שבוזבז

 יצרו קצינים, במועדון גולף למסלול דולאר אלף 100מ־
 זעירים סכומים על בעצם, מדובר, הפנטגון. נגד תסיסה
 מעוררים כאלה נתונ״ם דווקא בישראל, כמו אך יחסית.
 להשחתת המביאה הניצית, המדיניות עצם ולא סערה,

צבאיות. תוכניות על מיליארדים
 תקציב יהיה הקיצוץ אחרי גם מכאיב. קיצוץ

 אחת ובעונה בעת בגודלו. עצום האמריקאי הביטחון
 קאליפורניה חמורים. מימון בקישיי המדינות מתלבטות

מחובו חלק לפחות לשלם כדי דולאר למיליארד זקוקה
 על לדבר שלא בצרות, היא גם וושינגטון מדינת תיה.

ניו־יורק. העיר של הכרוני הגרעון
 ביותר. המכאיב הוא הפדרלי במנגנון הקיצוץ אבל

 באר- ממשלה פקידי אלף 15 יפוטרו הקרובים בשבועות
 הרשויות הענק. המובטלים לצבא ויצטרפו צות־הברית,

 כדי ביפאן, בעיקר זר, הזן לגייס עתה מנסות המקומיות
 של אירוני קסמים מעגל המקומיות. התעשיות את לחזק

הלטי באמריקה ורצחני מכוער דיכוי המפעילה מעצמה,
המקו בשווקים לשלוט שלה להון לאפשר כדי נית,

 מיושנת כלכלית מדיניות בשל זר, להון הזקוקה אך מיים,
ודוגמטית.

:ס״רה-ליאונה
שראל את לנצח י

 בין הנטושה המערכה על שמעו לא שעדיין קוראים,
 יכולים סיירה־ליאונה, המערב־אפריקאית והמדינה ישראל
 על להתרעם יכולים מובהקים ספורט חובבי רק להרגע.
 העולמי השיא את מישראל גזלה שסיירה־ליאונה העובדה
 האינפלציה שיעור הגיע שעברה בשנה שלה. היחידי
!אחוזים 215ל־ זו בארץ

 מערכות בכל הפושה והשחיתות המעורערת הכלכלה
 מישטרו נגד והפגנות ׳שביתות של לסידרה הביאו החברה

 שהוכנה כללית שביתה סטיווינס. סיאקה הנשיא, של
 עמוד היהלומים, מיכרות לסגירת הביאה ספטמבר בתחילת
 שפרצו במהומות סיירה־ליאונה. כלכלת של השידוד■

 של ומישטרו חנויות, נבזזו בני-אדם, עשרות נפגעו
להתמוטט. עשוי ,1970מ־ למעשה השולט סטיווינס,

 לכלא השליך דיכוי: פעולות של בסידרה הגיב הנשיא
של היחיד הביטאון את וסגר האופוזיציה מנהיגי את

ארידור יורם
עולמי שיאן לא

 נאסרה חירום, מצב על הוכרז טאבלט. המישטר, מתנגדי
העיק האופוזיציה מיפלגת העבודה, קונגרס של פעולתו

פוזרו. המיקצועיים והאיגודים רית,
בישר מאשר יותר אינפלציה אחוז 75 ביגלל זה וכל

כך. על יחשוב ארידור שיורם כדאי ! אל
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