
 )37 מענות (המשך
 לנו שהיו בעיות־הגנה אותן נוכח

 .״1967מ־ בקווינו
 בעיית כבד־מישקל. מישפט זהו

 על־ידי נפתרה 1967 של הגבולות
 ויצירת והגולה סיני הגדה, כיבוש
 זה עומק אם איסטואטגי״. ״עומק
 הנשק, בטווח השינוי ביגלל נעלם,

 פי על אחד, פיתרון רק יש הרי
 לבנון, את לכבוש זו: תיאוריה

עו ליצור כדי ועבר־הירדן, סוריה
 הלאה, וכן חדש. איסטראטגי מק

ארץ. אחרי ארץ רכס, אחרי רכס
 זו, כדרך נגיע, אכן אולי

ולמהאמביק. לפאקיסתאן
1!  ■1 8! י

פרספקטיבה זו כתפיסה
 של בניתוח שהרי שלום. של

 תהליך רק יש זה, בנאום שרון,
 לפי אך קמפ-דייוויד. אחד: מדיני

 המתבטאת שרון, של תפיסתו
 הסכמי צריכים זה, בנאום בבירור

 הגדה לסיפוח להביא קמפ־דייוויד
הגולן. סיפוח על נוסף והרצועה,

 חי ערכי אף שאין מכיוון
 לכד, המסכים כמרחב אחד

 הזה כדור לכד שיסכים או
 כדור שגם משער (ואני

 המילחמה כי כרור הבא),
 אכן, וזוהי, לדורות. תימשך

כנאום. המתנגנת ׳המנגינה
ה על לסמוך אין זז במילחמה
יעצ אריק שרומז כפי אמריקאים,

 ״ארצות־הברית כי באומרו, מו
 איזון לקיים לצורך רגישה נשארת
 אר- הישראלי.״—הערבי בעימות

 מישחקה את תשחק צות־הברית
ו המסוכסכים, הצדדים שני בין

ידעך. לא שהסיכסוך לכך תדאג
 יש אריק, קובע זאת, לעומת
 בלתי- כספיים ״אמצעים לערבים

 מאמץ־המילחמה למימון מוגבלים
 מתוחכם נישק מקבלים הם שלהם״.

הסוביי — המקורות שלושת ״מכל
 והמערב־אירד האמריקאיים טיים,

 רק .לסמוך .יכולה ישראל פיים״.
ו לפתח העצמאית ״יכולתה על

 להבטחת החיוניות מערכות לייצר
 לשם והביטחוני.״ האיכותי יתרונה

(ה הייצוא את ״להגדיל עליה כך
 ל- השותפות למדינות ׳שלנו צבאי)

 ואשר האיסטראטגיות, דאגותינו
 ביטחוניים... קשרים לנו יש עימן

 ואפריקא־ מיזרח־תיכוניות מדינות
 בעולם.״ אחרות ומדינות יות,

 דורש לכל נשק למכור כלומר:
 ומישט־ אפריקאיים דיקטטורים —

דרום־אמריקאיים. פאשיסטיים רים
יב אירגון־המאפיה (ואם

שיג נשק של מישדוח קש
 דפי הרי — גרעיני או רתי

למ מוכרחים ההגיון אותו
לו.) גם כור

 באוזני זה נאום הושמע ילו
י  האיסטרא־ בכנם המשתתפים י
 לארצותיהם חוזרים היו הם טגי׳

 כעלים ורועדים חיוורים כשהם
נידפים.

 היו שלהם האנאליטיים המוחות
 שר־הביט־ ישל דבריו את מתרגמים

 ל- העיקרי המועמד הישראלי, חון
 ה־ בעתיד ראש־הממשלה מישרת

הבאות: למסקנות לא־רחוק,
ב היהודים מילי׳ון שלושה #

 כמעצמה עצמם את רואים ישראל
 ׳שבין במרחב העיקרית הצבאית

זדרום־אפריקה. הודו
 תפקידה את תמלא ישראל *
כ ארצות־הברית״ של ״קובה של

ל ולחיילים ליועצים לנשק, מקור
ל להיכנס ומוכנה ארצות, עשרות
 ברית־המוע- עם ישיר צבאי עימות

וסעודיה. איראן כמו במקומות צות
 מהלך- לכל תתנגד ישראל •1

 קמפ־דייוויד, תהליך מילבד שליום
 מיעוט של מעמד (לדעתה) המעניק

ה בשטחים לערבים ״אוטונומי"
 ותיישב תספח שאותם כבושים,
 למילחמת־ מוכנה היא ישראל.

 ושוב שוב תהרוס שבמהלכה נצח,
הער של הגרעיני הפוטנציאל את
הפאקיסתאני). גם (ובמשתמע, בים

 של במשאבים זה וכד
 ופו־שטת־רגל, זעירה מדינה

 של כלכלית תשתית ללא
ממש.

לשקשק. אפשר

$2 לנה׳י-חורף ״ליידי ׳$2 חורף - ך נו ״או

 ספורטיבי בסגנון דק סריג — חטניס״ ״מראה
 דוגמאות במבחר ובחול אדום לבן, של בשילוב

וילדים. נשים לגברים, ודגמים
 ״לידי של ההיכר סימן הם הרבים האנגורה סריגי
 והדפס קטן צווארון עם אנגורה חולצת לנה״

 מבחר מתוך אחת דוגמא טווה של צבעוני
אנגורה. חולצות על צבעוניים הדפסים

2312 הזה העולם




