
ף נעות נשק, תרדו
 לד,י־ יוכל לכך, התשובה את שיידע מי

 טובה מילתמה כל אחד, מצד בביטחה. נבא
 כזאת מילחמה מאידך, אך לתעשיית־הנשק.

 ארצות־ בין היחסים את להעכיר עלולה
 אש״ף, של בעלת־הברית וסעודיה, הברית

 ועומדים התלויים גדולים עסקים ולקלקל
כעת.

 הוא שגם הנפט, בענף המצב כן (לא
 עודף כיום שורר בעולם למדי. חשוב
 מיל- יורדים. והמחירים נפט, של גדול
 ותעלה זה, למצב קץ תשים בלבנון חמה

 מי חדשים. לשיאים המחירים את במהרה
 גם בחשבון שייקח מוטב לד,ינבא, שרוצה
זה.) שיקול

 וגם בעולם, ביום שולט מישחק־הנשק
 מרכיב הוא אין הישראלי־ערבי. במרחב

 ואולי עיקרי, מרכיב זהו מישני. או צדדי
האחרים. כל על הגובר האחד המרכיב

האמ תעשיית־הנשק את משרתת ישראל
ביו חשוב תפקיד בה וממלאה ריקאית,

 ב־ פאסיבית השתתפות זו אין אך תר.
 בסלאנג (או, תעשיית״הנשק כי — מישחק

 הביטחונית״) ״התעשייה העדין, הישראלי
 מכריע, ואולי חשוב, תפקיד כיום ממלאה

במדיניות גם וממילא הישראלית, בכלכלה

)14 בענדוד (המשך
יש שד תפקידה אין כבך אך
מסתיים. ראל

האמרי והפוליטיקאים הפנטגון, אנשי
מג הערביות, בארצות המסיירים קאיים

 לקבל עומדת שישראל סודות, בסודי לים,
ה מטוס־הפלא ,99האף־ של להקות כמה

 לקבל במפגיע תובעים שהערבים מובן חדש.
מת מזומנים. תמורת להקות כמה הן גם

 ביקורים נערכים מייגע, משא־ומתן חיל
 סעודיה מקבלת דבר של ובסופו ממלכתיים,

 רכישת מסמנת והיא כאלה, מטוסים 100
להק. מקבלת ירדן גם למצריים. נוספים 50

 ממשלודיש- חמם. זועק הישראלי הלובי
 אחד, פה מחליטה הכנסת מתכנסת, ראל

יו והמערך הליכוד של מישלחת־הסברה
 ביטול את לתבוע כדי לאמריקה צאת

 ובבית־הנב- בסינאט בבית־הלבן, העסקות.
 אר- מדי, מאוחר שזה להם נאמר חרים

 המטוסים את לספק צריכה צות־חברית
 מישטרים של ידידותם על לשמור כדי

 לא אדצות־הבדית ואם מתונים. ערביים
ה הצרפתים, ישמחו ,99האף־ את תספק

 הסובייטים, גם — מכל וגרוע בריטים,
דומים. מטוסים לערבים לספק

 וקולנית ארוכה מערבה אחרי
 על לשמור כדי פשרה. מושגת

 ״העליונות ועל כמרחב, ״האיזון״
 שהנשיא הטכנולוגית״, הישראלית
מסכי לקיימה, הכטיח האמריקאי

 לישראל לספק ארצות-הכרית מה
״אף־סס״. מדגם מטוסים 50 עוד

האמ האוצר מקופת יבוא הכסף עיקר
 האמריקאית החברה אל ויזרום ריקאי,

 זה ישראל בעיני המטוס. את המייצרת
כמענק. ייראה

 כפשרה יראה ,הישראלי הציכור
 ישראל, של גדול מדיני הישג זו

 את ישכחו המלומדים והפרשנים
ושר־הכיטחון. ראש־הממשלה

 כ- או דמיוני, כסיפור מצלצל זה כל
 היה לולא להצחיק, היה יכול זה פארודיה.

,מכשירי־מוות. על מדובר
במציאות. הדברים מתנהלים וכך

חוניאות איחזוזח
תייצר שישראל האפשרות כמוכן, •ט, ן*

 כך, לה. הדרוש המטוס את בעצמה
ביש לייצר הרעיון מכבר לא נדון למשל,

הלביא. חדש, מטוס ראל
עמדו למראית-עין הרבה. כך על כתבו

אמרי ומטוס ישראלי מטוס זה מול זה
 שאינו ,18חאף־ של ה״יבשתי״ (הדגם קאי
 לאין- מטוס כמובטח, ושיהיו, עדיין, קיים

 של ה״ימי״ הדגם מאשר טוב יותר שיעור
).18האף־

 את לשחד כדי כך. הדברים אין למעשה
ישרא לשחד הצורך מן (להבדיל ישראל

 האמורה האמריקאית, החברה היתר, לים)
 חלקים לייצר מוכנה ,18האף־ את לייצר
יכ הישראלי הלביא ואילו בישראל, ממנו
ה המנוע, — מאוד נכבדים חלקים לול

מחב יוזמנו אשר — ועוד הזנב כנפיים,
אמריקאיות. רות

 קרכ-איתנים זה היה למעשה
אמריקאיות. חברות־ענק כין

 לפתוח צורך היה הזה המאבק בגלל
 הוחלט שכבר אחרי העניין, את מחדש
 הלביא, את לייצר וייצמן, עזר בימי בעבר,

 כן לפני מחדש. עתה התקבלה וההחלטה
 הגנרלים מיטב :כבירים לחצים הופעלו

 החברות על-ידי הופעלו (מיל׳) הישראליים
הישרא הפוליטיקאים מיטב האמריקאיות,

 של כאנשי־הלובי קולם את השמיעו ליים
 אחרות. חברות ושל האווירית התעשייה

 האומה. טובת על כמובן, דיברו, כולם
 משה בארצות־הברית, החדש השגריר

 במיש־ ביותר פעיל הוא גם היה ארנם,
זה. חק

 לא בכך אך הלביא. את לייצר הוחלט
 מימון נמצא לא כי העניין. נגמר לא

ה העצום ההון יבוא מניין להחלטה.
דרוש?
 תישלחנה פיתרון למצוא כדי

 לארצות־הכ* ישראליות מישלחות
ההכ אל הסתם, מן יפנו, הן רית.
 לממן בהצעה האמריקאיות רות
חל ייצור תמורת הפרוייקט, את
ה״ישראלי״. ממטוס־הפלא קים

 כל את יספיק אשר שיתרון יימצא
הצדדים.

מישחק בתוך מישחס
 שמעולם נדמה אך חדש. אינו זה ל ^
 כה ברורים, כה הדברים היו לא ^

 של הנוכחית הממשלה בימי כמו גסים,
ארצות־הברית.

 הרפובילי־ המיפלגה של ממשלה זוהי
 הגדל בהון מסורתי באופן הקשורה קאית,
 (אך הדמוקרטית יריבתה מאשר יותר

 כי ידוע איכותי). לא כמותי, הוא ההבדל
הוז־ בדימוס, ההוליוודי השחקן רגן, רונלד

ואשתו רגן הנשיא
הנשק סביב רוקדים הכל

 קבוצה על-ידי הפוליטיים החיים אל נק
 ל- אותו לאמץ שהחליטו אילי־הון, של

 הקיצוני הימין של קטן עסקן עוד שהיה
 היו הנוכחית הממשלה חברי בקליפורניה.

 של מנהלים התמנותם ערב כולם כמעט
 בעניינים או בנשק שעסקו חברות־ענק

המבצ חברודענק ביניהן בנשק, .הקשורים
בסעודיה. גדולים פרוייקטים עת

 קיצצה הנוכחית האמריקאית הממשלה
 באופן והסעד הרווחה תקציבי כל את

 תקציב־בי־ זאת לעומת וקבעה דראסטי,
ה מהממים. שממדיו שנים לחמש טחון
 של החימוש על לגבור בצורך הוסבר דבר

ה משתמשים שבה — בריודהמועצות
מש לתבוע כדל רגן של במעשיו גנרלים

החימוש. להגברת נוספים כבירים אבים
המדי את לנתח יש זה רקע על
 — שלגו כמרחב האמריקאית ניות

המא מן חלק אלא שאינה מדיניות
 באר■ הצבאי הייצור להגכרת מץ

צות־הכרית.
— ללבנון ישראלית פלישה למשל:

לאו? או לתעשיית־הנשק תועיל היא האם

 ובברית- בארצות־הברית כמו הישראלית.
 סם־החיים הם מכשירי-המוות המועצות,

למייצריהם.
 מיש״ מישחק. כתוך מישחק זהו

 חלק אלא אינו הישראלי חק־הנשק
 כשם האמריקאי, ממישחק־הנשק

 המדיניות של נככדים שחלקים
 מן חלק אלא אינם הישראלית
האמריקאית. המדיניות

 ביותר הנלהבים הידידים במיקרה, לא
ה כיום הם בארצות-הברית ישראל של

 די תעשיית־הנשק. של והנציגים סוכנים
 (הדמוקרטי) הסנאטור אחד: שם בהזכרת

ה שהוא וושינגטון, ממדינת ג׳קסון ד,נרי
 תעשיית־הנשק של ביותר המובהק נציג

בסנאט.
 האמריקאית הצבאית התעשייה כספי
האמרי הקיצוני הימין את לממן עוזרים

 ארצות־הב- בחימוש כמובן, הדוגל, קאי,
 הצרכים, שאר מכל התעלמות תוך רית,
 ברית-המוע- נגד למסע-חצלב הטפה תוך
ה במיקרה, לא ושוב האתיאיסטית. צות
 הפרד הציבור כיום הוא הקיצוני ימין

בארצות״הברית. ביותר ישראלי
 קיימת, ישראל היתה אלמלא

 הצכאית־תע־ ״התישלוכת היתה
 צריכה כארצות־הכרית שייתית״
אותה. להמציא

המעולים הכותנה לבני

בינתו־ הטוני□ בינתר-אבל הגדול•□ לא

א1 ט01יךי ך
!בוידיאו ארועים הסרטת

מיזזזדים זארועים מצחח חתתזת,בר ם1ציד
 296662 טל. ודא, .5 רחנבאזם רח׳
1662757 טל. חיפה 13 ירושלים רוז

מרתף״ליריק״
■ ■ ו.ת־א90דיוונוף
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