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בבריסל מובוטו ארמון
דולד מיליארד ארבעה

 באפריקה והעריצות השחיתות כאלוף זאיר
השחורה.

יהלומים______
האורחים לושות

 שמועות. על מבוססת אינה זי ערכה לל
היסב. וממוסכמת מתועדת הוא י י

 הגרמני, הממלכתי הבנק ממנהלי אחד
 קרן־ על-ידי התמנה בלומנסל, ארוויו

 המרכזי הבנק כנגיד הבינלאומית המטבע
הענ החובות את להבטיח כדי זאיר, של

ב שבועות כמה לפני המדינה. של קיים
 של חשאי דו״ח בגרמניה הודלף לבד

 תמונה זוהי בזאיר. המתרחש על בלומנטל
טוטאלית. שחיתות של מחרידה
 באפריקה, בגודלה השניה המדינה זאיר,

 היא פושטת-רגל. טוב, בכל המבורכת
 מילארד כשישה למדינות־המערב חייבת
מתת־תזונה סובלים ילדים המוני דולר.

בולשת
שראלית

לרודן
בישראל ורביך!משמאל) מובוטו

7 המחיר מהו

פושטת־רגל. בבחינת היא זאיר מי,
 העריצות. היא השחיתות של השני הצד

 הדומה לבולשת, מובוטו זקוק במיקרה לא
 אחד השאה, הפרסי. השאה של לסאוואק
 המאה של הממלכתיים השודדים מגדולי

 כדי פה שפתח מי כל ורצח עינה ,20ה־
 ועונו נעצרו מאיר ביקורת. עליו למתוח

 ביקורת למתוח שהעזו חברי-פרלמנט, 13
החמסני. השליט על

מרכז
המצורעים

 מד אינה ,האמריקאית ממשלה ך•
 שלא כשם הזאירי, במישטר אסת י י

 ״הוא בשעתו. האיראני, במישטר מאסה
 אמר שלנו,״ הבן-זונה הוא אבל בן־זונה,

 התאימה האימרה בכיר. אמריקאי פקיד
 בני- זומוסה לאנאסאזיה האיראני, לשאה

 היתד, אלה לשלושה ולמובוטו. קאראגואה
 ידידיה היו הם :משותפת אחת תכונה עוד

ה בימי ממשלת-ישראל, של ובני־חסותה
כאחד. והליכוד מערך

 אחת צרה רק יש אמריקאית, מבחינה
בצי מדי ידועים מעלליו מובוטו: לגבי
 כמו שלא בארצות־הברית, האמריקאי. בור

המת ועיתונות, דעת־קהל קיימת בישראל,
מוש במישטרים לתמיכה בחריפות נגדות
 מובוטו ישראל: דרושה לכן מדי. חתים

 בכלי- שולטים אמריקה יהודי כי משוכנע
 גם יכולים הם כן ועל ובבנקים, התיקשורת

 הלוואות לו להביא וגם תדמיתו את לשנות
 בפה שמיר ליצחק זאת אמר הוא חדשות.

 הרשמיים היחסים את חידש כן על מלא.
 ליחסים מוכן הוא כן ועל ישראל, עם

השמועה באירופה הופצה בשעתו עימה.

 מיליוני 10 פרטי לחשבון שילם שמישהו
בישראל. ההכרה עבור דולר

לח לישראל כדאי האם היא: השאלה
 באיראן, התערבותה פרשת על בזאיר זור

מוש רקוב, במישטר שמה את ולקשור
ב המתקדמים הכוחות כל ורודני? חת

 ויחגגו, מובוטו, את מתעבים היבשת רחבי
 ביום שחגגו כשם נפילתו, ביום העת, בבוא

 עבר מובוטו, כמו אמין, אמין. אידי נפילת
בישראל. צבאית השתלמות

 מטרידים אינם כאלה שיקולים כי נראה
בש הטרידו שלא כשם שמיר, יצחק את

 מובוטו את שקיבל אבן, אבא את עתו
צני ללמוד בא כאשר פתוחות, בזרועות

בישראל. חה
 רק היה הזאירי הרודן אצל הביקור

 את המבססים מעשים, של משרשרת אחד
 ״חבד של עולמי כמרכז ישראל של מעמדה

:במישפחת־העמים המצורעים״ רת
 כדי להונדוראס, נסע שרון אריאל •1

 עתה משמשת הונדוראס נשק. לה למכור
 נגד הגרילה במילחמת אמריקאי כבסים

 ניקארא- אותה — השמאלנית ניקאראגואה
סיפ שלה המודח הימני לרודן אשר גואה

מישטרו. גסיסת לרגע עד נשק ישראל קה
 לערוך עומד הוא כי הודיע שמיר !•

 שבהן מדינות בשתי ממלכתיים ביקורים
 — טרוריסטית צבאית רודנות שולטת

מ שלישית מדינה ואורוגוואי. ארגנטינה
 של בביקורים זוכה צ׳ילה, הסוג, אותו
צה״ל. ראשי

 הטובה גם היא שממשלת־ישראל מכיוון
 הרי הפאשיסטית, דרום־אפריקה בידידות
 לכל חודרת פשוט ישראל :שלמה התמונה

 הגונה מדינה שום אין שבהם המקומות
 חוגגת היא וכך — בגלוי להיראות רוצה

מזהירים. דיפלומטיים ניצחונות

מבאדוליט מובוטו ארמון
שחודר• ורסיי

מ  לנשיא היו עיקריות כקשות תי *
ה מאורחיו ססה־סקו, מובוטו זאיר, י■

הח המישטרה את להדריך ישראליים:
 בארצות- תדמיתו את ולשפר שלו שאית

הברית.
ה למלא. קל הראשונה המישאלה את

הישראליים. מומחים

מעבודה. כעת מובטלים
נפל, השאה

המומ פנויים עתה
 ב־ תפקיד למלא הישראליים חים

 איש טמיר, ואברהם שמיר יצחק זאיר.
בש זאת הבטיחו שרון, אריאל של אמונו

בזאיר. ביקורס-הממלכתי עת
 יד הרבה קשה השניה המישאלה את אך

היש השר מן תבע מובוטו למלא. תר
 ארצות־הברית יהודי את שיגיים ראלי

 די כי הניח הוא תדמיתו. לשיפור לפעול
 יעמדו אמריקה ויהודי ישראלית, בפקודה

ויבצעו. דום
 אינם יחד גם אמריקה יהודי שכל אלא

 הרודן, של תדמיתו את לשפר מסוגלים
 ביבשת לשחיתות שם־נרדף הפך ששמו

ב אמין אידי של נפילתם אחרי אפריקה.
 (כיום בקיסרות בוקאסה והקיסר אוגנדה

שליט נחשב המרכז-אפריקאית, הקהיליה)

 ראש־ממשלתה הערכת לפי אולם ממאירה.
 מובוטו מחזיק לבריסל, שגלה לשעבר,

 מיליארד ארבעה של פרטי ברכוש כיום
מקופת־המדינה. נגנב הזה הרכוש כל דולר.

 בתים 11ו־ ארמונות שני כולל זה רכוש
ב טירה ובסביבותיה, בבריסל אחרים

במר ודירת־פאר בשווייץ וילה איטליה,
 בזאיר ארמונותיו על נוסף פאריס, כז

 הקים גבאדוליט, בעיירת־מולדתו עצמה.
אפרי העתק מעין שהוא ארמון, מובוטו

ב מחזיק הוא הצרפתית. ורסיי של קאי
ב פרטיים חשבונות של רב מספר
חש חשבונות כמה ובכללם אירופה, רחבי
שווייציים. בבנקים ממוספרים, איים,

 היה עצמו בלומנטל זה? הון בא מניין
 חברוודהמיכרות של ההכנסות לכך: עד

 רבים ומחצבים נחושת (יהלומים, בזאיר
 מלמעלה, פקודה פי על מועברות, אחרים)

 של סכומים הנשיאות. ללישכת במישרין
 המחצבים מחיר דולרים, מיליוני עשרות

 אל ישר ברחבי־העולם מועברים זאיר, של
הנשיא. של הפרטיים החשבונות

מובו־ משתף שילטונו, את להבטיח כדי
 גם אלא מישפחתו בני 50 את רק לא טו
 שרותי־הביטחון וראשי צבאו מפקדי את

 של בלישכתו הופיע פעם לא בשלל. שלו
 או זה גנרל בקינשאסה הגרמני הבנקאי

דו אלפי עשרות לו לשלם ותבע אחר,
 באו לעיתים ובמזומנים. במקום בו לרים

 ב- שאיימו כיתת־חיילים, בלוויית הגנרלים
ל הלכו הם סירב, כשהגרמני רוביהם.

בעיות. בלי מבוקשם את וקיבלו נשיא
רע מקמץ. מובוטו אין זרים כלפי גם

 בדרר־קבע זוכות הממלכתיים אורחיו יות
 יקרי- יהלומים של קופסות — צנוע בשי

 ועדת־חקירה עתה פועלת בבלגיה ערך.
 שכמה האשמות לבדוק כדי ממלכתית,

 של הרודן על-ידי שוחדו מראשי־המדינה
 מי בלגית). מושבה פעם (שרייתה זאיר
ה לפי קיבל, בלגיה ראש־ממשלת שהיה

דולר. מיליון חצי ובה מיזוודה האשמות,
 את לשלם מובוטו מסרב זאת לעומת

ריש- באופן זאיר. של הממלכתיים החובות
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