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לאח ערן פיגארו, לה הנפוץ, הפריסאי העיתון
 מדינה איזו :היה הנושא קוראיו. בין מישאל רונה

י העולם לשלום ביותר גדולה סבנה ביום מהווה
 נשקפת ביותר הגדולה שהסכנה ענו אחוזים 47

 ארצות־ שדווקא טענו אחוזים 22 מברית״המועצות.
 לא אבל היציבות. ועל הביטחון על מאיימת הברית

 מקוראי אחוזים 18 הגדולות. במעצמות בחרו כולם
 מייצגת הקטנה שישראל סבורים, הימני פיגארו לה
ביותר! החמור האיום את

 ארצות־ נשיא של לאומי לביטחון שהיועץ כף על
 תומך ותיק, ריאקציונר הוא אלן, ריצ׳ארד הברית,

 פאשיסטיים מישטרים של מושבע ומגן הקרה במילחמה
 אין — דרום־אפריקה) ,1974 עד (פורטוגל העולם ברחבי

חולק. איש
למדי, מושחת טיפוס גם בנראה, שהוא, הטענה על

 לאחרונה עצמו. אלן ריצ׳ארד אחד: חולק לפחות יש
 בשבע שבוע תוך הופיע מקיף, הסברה במסע אלן יצא

 רבות ובתוכניות מסיבות־עיתונאים 10ב־ טלוויזיה, תוכניות
ברדיו.
 1000 קיבל אומנם הוא מושחת. אינו שהוא טוען אלן

יפאנים מעיתונאים אלפים) 10 :הטוענים (יש דולר

 התיכון במיזרח לשלום תורם אינו שקד׳אפי ספק אין
 עדיין זה הישראלית־פלסטינית. בהתפייסות מחבל ואף
 התעמולה כל את לקבל הישראלים את מחייב אינו

המסולפים. דימוייה שלל על האמריקאית

סין:
היפאני הקשר

 ומתמיד מאז היתה ויפאן סין בין העתיקה האיבה
 הלאומיות תחיית הבינלאומיים. ביחסים קבוע נתון

 למעשה, היו, היפאני באימפריאליזם והמאבק הסינית
למילחמת שקדמה מסויימת, בתקופה נרדפים. שמות
 והקומוניסטים הלאומנים אפילו עשו השנייה, העולם
 במיתוסים היפאני. בכובש להילחם כדי אחת יד הסינים

 אכזריים, ככובשים כקלגסים, היפאנים מופיעים הסיניים
קרבות. ושואפי ספרטניים

המדינות. שתי בין ביחסים עצום שיפור חל 1972 מאז
 הפכה שלה, החוץ מדיניות את לחלוטין שינתה סין

הסובייטי, ה״הגמוניזם״ נגד העיקרית הדגל לנושאת
המהפ הכוח המתפתחות. המדינות במאבקי לתמוך וחדלה

 מילחמה על בדיבורים גם בחל שלא המתסיס, כני,
שלו. החוץ ביחסי לפחות שמרני, גורם הפך גרעינית,

 האפשרויות בניצול רבה זריזות כדרכם, גילו, היפאנים
 מיליארד העצום. הסיני בשוק הגלומות המיסחריות

 בעשור צפויים העממית בסין הפוטנציאליים הצרכנים
זוהי יפאניות. סחורות של מתואמת למיתקפה הקרוב
 מאו, שאחרי הסיני המישטר עבור ביותר הזולה הדרך

 האקלים יחסי. באורח לפחות החיים, רמת את להעלות
 באיזור, דומים אינטרסים הארצות לשתי נוח, המדיני
מדיניותם על היפאנים את מוכיחים שהסינים אפילו

ברית־המועצות. נגד העימות בחזית מדי הפאציפיסטית
 רדיו ששידורי לאחרונה, דיווח דיפלומאטיק מונד לה

 טילים להצבת להסכים ליפאן קראו היפאנית בשפה פקין
 צוטטו השידורים אדמתה. על אמריקאיים גרעיניים
 השמאל את והביכו היפאניים, בכלי־התיקשורת בהרחבה

 זה. בעניין ארצות־הברית יגד מילחמת־חורמה המנהל
 שאופיינה באסיפה, אורח־כבוד היה ביפאן הודו שגריר

 עמדתה על הקומוניסטית סין נגד תקדים חסרות בהתקפות
 הגרעיניים הטילים ובפרשת בכלל, הבינגושי במאבק
 המוחלטת העדיפות פסקו. לא מפקין השידורים בפרט.

 אידיאולוגי עיקר־אמונה הפכה ברית־המועצות נגד למאבק
גרידא. טאקטי פרגמטיזם של מגדר מזמן וחרגה בסין,

 ראש- סגן טוקיו את פקד השבוע ענק. הסכם
 שכללה דרג רמת מישלחת בלוויית מו, גו סין, ממשלת

 והחקלאות. התיכנון הכלכלה, החוץ, סחר החוץ, שרי את
 סין תקבל שלפיו הסכם, על היפאנים עם חתם מו גו

 וחצי למיליארד שיגיע בסכום נותים בתנאים הלוואה
 פרוייקטים שני להשלים לסינים תאפשר ההלוואה דולרים.
 מטבע- ומהיעדר תקציב מחוסר כה עד שהושעו ענקיים

כימית ובתישלובת שאנחאי ליד פלדה במיפעל מדובר זר.

 אזרחות בעלי עובדים ידאגו שלהם לאינטרסים לוב. את
 הצהירה בריטניה ממשלת וגרמנית. בריטית בעיקר אחרת,
 6000ל־ הנשקפת סכנה בשום מבחינה היא שאין בגלוי

 דומה, בהצהרה יצאה צרפת בלוב. המועסקים אזרחיה
 הדיפלומטיים היחסים את לחדש שבדעתה הודיעה ואף

קד׳אפי. מישטר עם המלאים
 פאט בריטית, עקרת־בית דיברי את ציטט טיימס כתב

 חג־המולד חופשת את לבלות לטריפולי שהגיעה פאר,
 כנראה רגן הרעש, כל מה מבינה ״איני בעלה: עם

 שלי היחס את משקפת זו שהערכה הוסיף הוא מטורף.״
 ולפינוי לוב, כלפי וושינגטון של לקו בלוב האירופים
זו. ממדינה האמריקאיים האזרחים

 באספקה זכו נוספות תישלובות שלוש דאקינג. בעיר
 לוחצים היפאנים יפאן. מתוצרת ומכונות ציוד של מזורזת

 האפשרית. במהירות במיפעלים בעבודה להתחיל סין על
 פירות לקצור המדיני, להישג מעבר מעוניינים, הם

השקעותיהם. עבור מהירים
 היחסים הידוק את לעודד האמריקאים נהגו כה עד

 ויותר יותר גישתם הפכה לאחרונה הסיניים־יפאניים.
 מחזק, במיזרח־הרחוק כזה אנטי־סובייטי ציר קרירה.
 בוושינגטון קיימת זאת עם ארצות־הברית. את כמובן,

 שתי בין מדי עצמאיים יחסים אי־נוחות. של תחושה גם
 ישרתו שלא אופציות עבורן לפתוח עשויים המדינות

האמריקאי. והכלכלי המדיני האינטרס את

דנג סין מנהיג
מהדוגמאטיס בורח

אלן ריצ׳ארד יועץ
ויאבד כאלה ידידים עוד

 את להעביר התכוון אך רעיית־הנשיא, עם ראיון עבור
 פשוט אלן לכסף? קרה מה מתאימה״. ״למטרה הכסף

בכספת. אותו ״שכח״
 שעוני־יד שני גם לקבל הסכים מדוע אבל מילא.
 המקובל טוב, רצון של מחווה פשוט היה זה ? מהיפאנים

 הקשורים מיסמכים זייף גם אלן אבל אולי. ביפאן. מאוד
בתארי נקב כוזבים, שאלונים הגיש שלו, הפרטי בעסק

 ורואה טעה, פשוט שהוא טוען אלן בלתי־נכונים. כים
אנושי. יצור פשוט שהוא חותכת הוכחה בכך

 בבית ידידים למצוא לאלן קשה מיד. להתפטר
 ושינאה ביזנטית חצר בסיגנון תככים כולו האפוף הלבן,

 בתוקף השונא הייג, אלכסנדר שר־החוץ, יוקדת. הדדית
 את במיוחד מתעב לאומי, לביטחון יועץ כל תפקידו

 מערב- ובין מחלקת־המדינה בין בקשרים המחבל אלן,
 נחשב הנשיא של הכל-יכול יועצו מיז, אדווין אירופה.

ידידו בהצהרה אומנם יצא הוא אלן. של מובהק לידיד
 שאלן מיז טען שקרן, או גנב שהוא לומר תחת תית:
 בבית אחר ידיד במיוחד.״ מרחיקת־לכת ״שגיאה ביצע
 אותו לפטר שיש פשוט טען שם, בעילום שנשאר הלבן,
מייד.

 אמונתו והביע לתפקידו יוחזר שהוא תיקווה הביע אלן
 אשרי הלבן. בבית לעבודה חבריו של בסולידריות

 העובדים בין סקר שערך קנדי, עיתונאי המאמין.
 :חד־משמעית למסקנה הגיע לנשיא, הקרובים הבכירים

 דרך פתוחה אלן שלריצ׳ארד סבורים מהעובדים אחוז 90
 — הלבן לבית בושות ולחסוך כבודו את להציל אחת

מייד. להתפטר

חס־זת לזב:
ארז יש הנפט

 השעיית על שרון אריק של ההיסטרית התגובה
 הלא והאיום ארצות־הברית, עם האסטראטגי ההסכם
 יצרו קמפ״דייויד, הסכמי את לבטל שלו סמוי כל־כך

קד׳אפי. מועמר לוב, שליט עם טיבעית אסוסיאציה
 עוול עושה הזו שההשוואה דומה שלפעמים אלא

 אדירה מעצמת־על עם שלו העימותים לקד׳אפי. חמור
 לפחות, מנסה, הוא אבל לעיתים, מגוחכים אומנם, הם,

יעילה. יחסי־ציבור מערכת ולנהל אמינותו את להוכיח
 למערב- בעיקר לעולם, להוכיח לוב מנסה לאחרונה

 נגד הכבדות בהאשמותיו מגזים רגן שרונאלד אירופה,
 בכל מוכחשות רגן נגד מזימות־הרצח רק לא קד׳אפי.

 העובדים את להרגיע יכולתה כמיטב עושה לוב תוקף.
ומוצרי-נפט. נפט להפקת במיפעלים בעיקר הזרים,

הו־ בטריפולי, לאחרונה שנערכה במסיבת־עיתונאים,

קניו ■וי■
 ששיבחו אמריקאיים ועיתונאים אנשי־עסקים עשרות פיעו

 הצהירו כשהם גדלה הדוברים אמינות בלוב. מצבם את
 נשיא של להוראתו בצער, אומנם לציית, שבדעתם

 טענו כולם לוב. אדמת את ולעזוב ארצות־הברית
 ששוחחו מהנדסים, וכמה רב, בצער זאת עושים שהם

 מסיבת- נערכה שבו הרישמי לאולם מחוץ בחופשיות
 אמרו אף טיינזיס, הלונדוני היומון כתב עם העיתונאים

בלוב. לעבוד ולהמשיך להישאר מעדיפים שהיו
 בלוב, הכבדה שר־התעשייה מטורף. כנראה רגן

 כלפי ההאשמות על ליגלג מונטאסר, מוצטאפה עמאר
 של החוקי הנשיא ברצח סייעו שהאמריקאים סי־איי־אי, ה־ בתוך אמריקאיים מחוגים ידוע כה ״עד קד׳אפי.

 פידל את לרצוח וזממו ,1973ב־ איינדה, סלבדור צ׳ילה,
אמר. עצמו.״ קד׳אפי ואת קאסטרו

לפנות דעתן על מעלות לא האמריקאיות חברות־הנפט




