
 קשר מקיימת שברית־המועצות רבות פעמים דווח הזה במדור
 הגנראלים מישטר עם מודיעיני, ואף מדיני כלכלי, צבאי, הדוק,

בארגנטינה.
 או הזה, המידע את להכחיש נהגו בישראל פרו־סובייטים חוגים

העולם. ברחבי חבריהם גם עשו כך בחשיבותו. להמעיט לפחות
 בטבח עסקו הגנראלים מאוד. מביך ספק, ללא הוא, העניין

 אלפי על מחו בעולם המצפון אנשי כל אנשי״השמאל, של שיטתי
 שיטות ועל האוקיאנוס, למימי ממטוסים שנזרקו הנעלמים,
 גם היו המוחים בין בארגנטינה. המישטר את שאיפיינו העונויים

 בעיתונות הידיעות עם להשלים שמיאנו טובים, קומוניסטים
 ובין ארגנטינה בין ההדוק שיתוף־הפעולה בדבר המערבית

 בנושא ושעסקו סלקטיבי, איננו שמצפונם עיתונאים הסובייטים.
 או לשנות, כדי בכך אין הידועים. בכינויי־הגנאי כונו בהרחבה, הזה

העגומה. האמת את ימים, לאורך להסתיר אפילו

ד־־

אלפונסין נשיא־ארגנטינה
בתקציב־הביטחון מאסיבי קיצוץ

 ימים בעוד הפאשיסטים. בשירות ״קוסמוס״ לווייני
 אלפונסין, ראול החדש. הנבחר הנשיא לתפקידו יכנס אחדים

 חופשיות בבחירות שגבר אידיאולוגית, מבחינה סוציאל־דמוקרט
 ארגנטינה. בתולדות הראשונה בפעם הפרוניסטים, מועמד על

 הבוערים, הנושאים של יסודית בבדיקה התחיל כבר אלפונסין
 שום לו שאין מכיוון השבעתו. עם מייד לטפל יצטרך שבהם

 עם ברצון חילק הוא ולמישטרס, לגנראלים מחוייבות
 שבאו בתיקים נתקל שבה הראשונה הדילמה את כלי־התיקשורת

 פרשת ומרתק: מובהק בנושא־חוץ מדובר מקודמיו. בירושה לו
ארגנטינה־ברית״המועצות. יחסי

 מה בהקדם להחליט חייב שהוא לעיתונאים סיפר אלפונסין
 בין ששרד המודיעיני, שיתוף־הפעולה של בגורלו יעלה

 הסובייטי המודיעין שראש מסתבר הק־ג־ב. ובין הגנראלים
 עם הרוק קשר קיים מוסולוב, ארנולד בבואנוס־איירס,

 שיתף מוסולוב האחרונות. השנים בשמונה הצבאית הדיקטטורה
 סרגיי בשם ותיק ק־ג־ב איש השגריר, את גם צעדיו בכל

סטריגאנוב.
 ארצות־הברית עם ארגנטינה ביחסי לפגוע כמובן, ניסו, השניים

 ותיווכו בדיקטטורה) תמכה וושינגטון גם תוצאות. הרבה (בלי
 אנשי איפשרו היתר בין המדינות. שתי בין נשק בעיסקות
 ואוניות־מילחמה מטוסי־קרב של מכירתם את הסובייטי המודיעין
לארגנטינה. ברית־המועצות מתוצרת

 מידת את שחשפו סנסציוניים פרטים גילה אלפונסין
 הפאשיסטים שערכו בפלישה הסובייטים של מעורבותם

 דיווח השאר, בין (מאלווינאס). פוקלאנד לאיי הארגנטיניים
 ערכו קוסמוס מטיפוס לוויינים ששני העובדה, על החדש הנשיא

 צבא של המטכ״ל בשירות המריבה, איי מעל צילומי־ריגול
 אחרים ימים לגנראלים הועברו כאלה ריגול צילומי ארגנטינה.

.1982 באפריל 2ב־ פוקלאנד, על ההתקפה לפני
 מספרים בחופשיות, עתה הפועלים ארגנטינה, עיתוני

 על מוסקווה־בואנוס־איירס, ביחסי הזהב" ״תור על בפירטי־פרטים
מידע. ולהחלפת לתיאום צבאיות מישלחות

 מתכוון אינו שאלפונסין הדעה, את מביעים הפרשנים רוב
 ויסתפק הסובייטים, עם הדוק כל־כך בשיתוף־פעולה להמשיך
 הוא החדש, הנשיא של המוסרית הרתיעה מלבד ״הוגנים". ביחסים

 כלכליים, ובעיקר פוליטיים, שיקולים גם. בחשבון להביא חייב
 ארגנטינה של העדיפויות סדר מערכת בכל מהותי לשינוי שיביאו

הדמוקרטית.
 את עתה המטריד הכלכלי הנושא את גרעיני. קיפאון

 לטווח לאומי אסון פשוט: אחד בתואר לכנות אפשר ארגנטינה
 40 של בסדר־גודל חיצוניים חובות ירש אלפונסין מאוד. ארוך

 שר־האוצר בארצות־הברית. לבאנקים בעיקר דולר, מיליארד
 תאלץ הבאה בשנה שכבר הודיע גרינשפן, ברנארדו החדש,

קנסות־פיגורים ריבית. שיכללו סכומי־עתלו, לשלם ארגנטינה

מוסקווה עם מביו קשו
 בעינו, יישאר באינפלאציה העולמי השיא ישנים. וחובות

 למה המתקרב סיוע־חוץ על לחלום אפילו יכול אינו ואלפונסין
ישראל. שמקבלת

 המישטר ראשי רמזו כבר שעליה הבלתי־נמנעת, ההחלטה
 החליט השאר בין בתקציב־הביטחון. מאסיבי קיצוץ היא החדש,

הגרעיני הפיתוח את חדשה״, להודעה ״עד לעכב, אלפונסין

■ ווי ן ו ס ח
" ז "

 את המדאיגה ניכרת, גרעינית יכולת יש לארגנטינה בארצו.
 בשטח מוחלט קיפאון צופים המשקיפים כל אבל בראזיל, שכנתה,

הקרוב. בעשור גרעינית פצצה בהפקת עיכוב כולל זה,
 הידוע צבאו, של אפשרית מתגובה מאוד מודאג אלפונסין

 של החי בבשר מוהק חיתוך לכל האנטי־דמוקרטיות, בנטיותיו
 נותרה שלא עד כבדים, כה הם הכלכליים האילוצים אבל הביטחון,

אחרת. ברירה כל לו

ב:1ל
אפי קד שד הצינור

 של התיקשורת כלי בהשפעת המערבי, העולם בעוד
לוב שליט את דראמתי באורח לתאר מרבה ארצות־הברית,

הפרחים מוכרת מלין:
 בת הפולניה ואלנסר״ דאנוטה סטאניסלאבה מיהי

 לשלום נובל פרם את באוסלו, השבוע, שקיבלה 35ה־
סולידאריות? אבי לך, בעלה עבוד

 שנים, כחמש ממנו הצעירה ואלנסה, לשק של אשתו
מיל שמאות כפי אבל ילדיו. שיבעת אם קודם־כל היא
 במו בשבת לראות יכלו תבל ברחבי צופי־טלוויזיה יוני

עצמה. בזכות אישיות גם היא עיניהם,

אנדז־בריגיטדז) ואלנסדז(וסתו! דאנוטה
ימים שלושה של מנוחה על חלום

 על לדבר העדיפה אותה, לראיין ביקשו כאשר
 מבקרת איננה היא לא, פוליטיים. לא אישיים, נושאים

 היא כאשר כולם, כמו נתור, עומדת חיא כן, ספרית, אצל
 מהבגדים מתפעלת לא והיא בגדאנסק. בגדים קונה

האלה.
 שהכירה לשעבר, מוכרת־הפרתים של הגדול חלומה

 מאה של שטר בחנותה לפרוט ביקש כאשר ואלנסה את
 ימים שלושה אחת פעם לנוח צנוע: מאוד הוא זלוטי,

דבר. לעשות ולא רצופים

 פיתוח בתוכניות לעסוק קדאפי מועמד ממשיך ״המטורף״,
לדורות. עמו בני את שישרתו ענקיות,

 בסיכסוך ועמדותיו קדאפי של החוץ שמדיניות ספק אין
 מסקנה האפשרים. כינויי־הגנאי לכל ראויים הישראלי־פלסטיני

 של הפנימי מישטרו העובדות. את לשנות יכולה אינה זאת נכונה
 אידיאולוגיה של הלובי והגוון דמוקרטי, מלהיות רחוק קדאפי

 משקיעה לוב זאת, עם סוציאליסטיים. ממושגים רחוק איסלאמית
 ותעשייתי חקלאי בפיתוח הנפט מיבוא המשאבים מירב את

כמוהו. מאין מרשים
 של העצומה ההשקעה את גם מדגישים מערביים משקיפים

 שאיפיינו והתברואה, הבריאות בעיות האנושי". ב״משאב לוב
 עד לוב תושבי וכל חוסלה, הבורות גם שנעלמו. כמעט זאת, מדינה

 עצומה השלכה יש אלה להתפתחויות וכתוב. קרוא יודעים 50 גיל
 מול ובעיקר מבחוץ, לחצים בפני לוב של עמידתה כושר על

 את במאוחר, או במוקדם למגר, ארצות־הברית של נחישותה
 להניח לוב התחילה אחדים חודשים לפני קדאפי. של מישטרו

חמישה של בהשקעה ),23.11.83 הזה, ענקי(העולם מים צינור

קדאפי שליט־לוב
ת ירידה המזון ביבוא דראסטי

 חלק היפנה אלא זה, לצורך כספים לווה לא קדאפי דולר. מיליארד
 של קוטרו שלו. תקציב־הביטחון חשבון על מתמלוגי־הנפט, נכבד

 הפרוייקט של הראשון השלב ואורך מטרים, 4 הוא החדש הצינור
 יונחו שנים, חמש בעוד שיחל השני, בשלב קילומטר. 2000 הוא

נוספים. קילומטרים 2000
 בעזרת אמיתית. הפרחת־שממה תשיג שלוב חוזים מומחים

 250ו־ בחורף, אדמת״מידבר של דונמים אלף 420 יושקו הצינור
 הראשון השלב השלמת אחרי הצפוי היבול בקיץ. דונמים אלף
 קטנה מדינה עבור ענקית כמות — גרעינים טון אלף 750ל־ יגיע

לוב. כמו וצחיחה התושבים מיספר מבחינת
 שהיווה המזון, יבוא בלוב. מהותיים לשינויים יביא צינור־המים

 באורח יירד זר, במטבע לוב של בהוצאות מכריע חלק כה עד
 בעיקר בתשתית, להשקעות יופנה שיתפנה הכסף דראסטי.
 עשרות דרמאתיים. חברתיים שינויים גם צופים משקיפים בחינוך.

לחלוטין. אורח־חייהם את וישנו לחקלאות יעברו נוודים אלפי
 בפרוייקט מעסיק הפרגמטי (קדאפי הצינור להנחת במקביל

 לוב פתחה דרום־קוריאה!), מ... זרה וחברה מקומיות חברות שתי
 וברימום החקלאית, התודעה לשיפור מקיף תעמולה במסע

 כיום עוסקים הלובי ברדיו השירים אפילו הכפרי. אורח־החיים
 יש דומים, למסעי־הסברה ובניגוד הצינור, של בגלוריפיקאציה

התעמולה. מאחורי חשובה אמת הפעם

 יספק מי
מה

 ארצוודהברית ונין ישראל בין ההדוק שיתוף־הפעולה
 הפצועים, את תממן .ישראל כר: במסת השבוע תואר

 התחבושות.״ את וארצות־הברית
 .ישראל אחרת: גירסה סיפרו יותר מקאברייס ודכים

הארונות.״ את ארצות־זזגדית ההרוגים. את תספק


