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 למרות מדי, ורצופה עיר,בית היא האמריקאית המדיניות אודם
 על תתקכל זו שתשובה מבדי הלבן, בכית התכופים חידופי־־השילטון

הדעת.
 אינטליגנציה בעלי שהם הוכיחו בוושינגטון זו בבעייה שטיפלו האנשים מן כמה אכן,

אחרות. בבעיות טיפלו כשהם — לציון הראויות והבנה
 הנאיביות בשל שהאמריקאים, אומרת תיאוריית־הטימטום של ההסתעפויות אחת

 פרדסובייטיים, כן ועל שמאלנים, הם שוחרי־השלום שכל מאמינים להם, האופיינית
 בטוח אני אך באש״ף. הן בישראל, הן — המצב של גרוטסקי עיוות כמובן, זהו,

מי. ומהו מי מיהו היטב יודע לפחות, שהסי־איי־אי,

ציון !■קו■
 שום היהודי. הלובי על האשמה כל את להטיל היא ביותר הפשוטה דרך

 שטחים בכמה אדירה עוצמה לו ייש לו. להתנגד מעז אינו אמריקאי פוליטיקאי י י
חיוניים. וחברתיים גיאוגראפיים

 הראשונים, בימיה פיתחה, חדשה אמריקאית ממשלה כל מדוע להסביר היה יכול זה
 ״מולדת על הדיבורים ממשלת־ניכסון, בראשית (תוכנית־רוג׳רס סבירה יוזמת־שלום
 המקורית התמיכה ממשלת־קארטר, בראשית האמריקאית־סובייטית וההצהרה לפלסטינים״

פתאומי. ובאופן מייד, אותה לקבור מיהרה אך בתוכנית־פאהד), רגן הנשיא של
העיקרית. אף או היחידה, הסיכה שזוהי להאמין מסוגל איני אך

זיקני־ציון״. שד כ״פרוטוקודים מאמין איני
 את להכריח מסוגלת שתהיה, ככל חזקה ותהיה כלשהי, ששדולה מאמין איני
 כאינטרס לה שנראה למה בניגוד שנה, אחרי שנה לפעול, ארצות־הברית ממשלת

 ארוך־הטווח, האמיתי, האינטרס גם — בר־דעת כל בעיני שהוא, — שלה חיוני לאומי
ישראל. של

 ארצות־ כי ובתמים באמת המאמינים המדינה, בצמרת וגם רבים, ישראלים- יש
 חזפיקח. הקטן דויד על־ידי המנוהל גוליית — ישראל של אדירה מושבה היא הברית
בהחלט. כסביר נראה זה ישראלי, צהרון של המצוי הקורא בעיני

 זנב של כזאת כקאריקטורה להאמין כאמת אפשר האם אך
? ככלב המכשכש
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 בעצם, נקבעת, האמריקאית המדיניות כי למסקנה מובילה אחרת יאוריה ^
תעשיית־הנשק. על־ידי ■ י

 ועד מסעודיה — שלנו למרחב נשק של אדירות כמויות מוכרת ארצות־הברית
 התעשייתית־הצבאית ולתשלובת בכלל, האמריקאי למשק חיוני שזה יתכן ישראל.

במיוחד.
 היה לולא נשק, של כאלה אדירות כמויות למכור היה אי־אפשר

וישראל. הערבי העולם כין לא־שדום שד מצב קיים
 היתה לא ישראלת .או ערבית ממשלה שום הסובייטי. באיום די לא כך לשם

 מולה עומד היה לולא במהירות, המתיישן נשק על זו כבירה הוצאה להצדיק יכולה
שנוא. אימתני, מיידי, קרוב, אוייב

 זרימת כי המאמינים יש הגדולות. חברות־הנפט את זו לתמונה להוסיף אפשר
 של השייח׳ים תלויים שבו לא־שלום, של במצב דק מובטחת למערב הערבי הנפט
 ישראל נראית זו בתמונה ישראל. מפני ארצות־הברית של ובהגנה בנשק הערבי הנפט

 שמות שיעשה כדי כבליו, את להתיר רגע מכל עלולים שהאמריקאים כבול, כמטורף
 הכור והפצצת זה לתפקיד ביותר מתאים שרון אריק כמו מנהיג הערביות. בארצות

יפה. זה תיאור תואמת העיראקי

 נכונות שכולן וייתכן האלה, התיאוריות מן אחת בכל האמת מן משהו יש כן, ^
*  משתלבים כשהם בו־זמנית, רבים פורמים פועלים המדיניים בהיים בהחלט. י

לא־פעם. ומצטלבים
 קיים פשוט אותי. מספקות אינן יחד גם האלה התיאוריות כל אך

 דגכי זה כמצב הטמונים קצרי־הטווח היתרונות כין מדי גדול פער
שלה. לאינטרס ארוכות־הטווח, האדירות, הסכנות וכין אמריקה

 פוליטיקאים כי יודע שהוא, מקום בכל הפוליטיים, בחיים מעורב שהיה מי כל
 בכך גם אך ארוכי־טווח. חישובים פני על קצרי־טווח שיקולים להעדיף תמיד נוטים

זו. לחידה אמיתי פיתרון אין
בעינו. נשאר סימן־השאלה לדידי,
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 סיורים 3 לך מציעה בישראל הגדולה הנסיעות תכרת קופל

הרחוק. המזרח בפלאי מחזקים
׳׳קופל״ מעמידה להנאתך

הרחוק. למזרח סיורים ובבצוע בתכנון שנים של נסיון •
הערים. במרכזי מעולים מלון בתי •
הדרך. כל לאורך אמריקאית בקר ארוחת •
אויר. וממוזגי מרווחים ואוטובוסים מלווים קרקע שרותי •
ומקצועי. מנוסה ישראלי מדריך •


