
)43 מעמוד (המשך
 הזה. מהוויכוח להימנע מציע אני לכן,
 צורך שאין שאלות לשאול כדאי במקומו
 לנו די עליהן. להשיב כדי ערכי בשיפוט

הש הן ואלה ספקולציות. ובקצת בעובדות
אלות:

)  הייצור, בהגדרת הדוגלים האם )1•
 משיגים כפשע, סמים של והצריכה השיווק

 מטרתם? את
נכשלים. שהם אטען אני
 מה מטרתם, את משיגים הם אין אם )2( •

 יש האם חשובה: יותר ושאלה לכך? הסיבות
מטרתם? את שישיגו סיכוי

 את משיגים שאין שהסיבה אטען אני
 להשגה. הניתנת מטרה זו שאין היא המטרה

 את מעודדים ההדברה מאמצי מזאת: יתרה
והצריכה. השיווק הייצור,

 תמורת החברה שמשלמת המחיר מה )3( •
אכי באמצעות בסמים שימוש למנוע הניסיון

 השימוש מנזק קטן או גדול הוא האם פה?
בסמים?
מה שיעור לאין גדול שהנזק אטען אני

תועלת.
 יונהג אם החברה, של מצבה יהיה מה )4( •
בסמים? להשתמש חופש

 טוב יהיה החברה של שמצבה אטען אני
עתה. מאשר יותר

• • •
שה כך על לחלוק אי־אפשר ובכן, 1
 תבוסה נחלו הסמים להדברת ♦מאמצים !

 העולם, בכל שנה, בכל וחובקת־עולם. שלמה
 רודניים, ובמישטרים דמוקרטיים במישטרים

 בשיווק בייצור, מעורבים אנשים ויותר יותר
יותר. רבים מסוגים סמים, יותר של ובצריכה

 שנה שבכל למרות מתרחש הזה התהליך
ד בכך ומועסקים אמצעי־האכיפה מוחמרים  י

ובאמ־ יותר רב בכסף מצויירים אנשים, תר

יהודי נאפס
 מאז תנופת־יתר צברו האלה המאמצים

 המדיניות על הכריז רגן רונלד שהנשיא
 ג׳ורג׳ סמים. כלפי סובלנות״ .אפס המכונה

 שעמד הוא סגי־הנשיא, אז שהיה מי בוש,
 מקום ויש זה, לעניין כוח־המשימה בראש
 את יגדיל נשיא, הוא כאשר שכעת, לחשש

המאמצים.
בס״ המילחמה של למפלתה דוגמות כמה

 אלף 750 של כליאתם על ולפעמים לדין
דולאריס. מיליארדי עשרות איש:

 על מלמדות הקטנות המעות דווקא אד
הא חיל־האוויר הוציא 1987 בשנת הכלל:

 ניסיונות על דולר מיליון 45מ־ יותר מריקאי
 הצליח ואמנם מבריחי״סמים מטוסים לתפוס

 מבין שניים מטוסים. שני כמה? ללכוד...
דרום־ בין המתקיימות הסמים, טיסות אלפי

הכל מצידה הבעייה את התוקפת אסטרטגיה
החק לעזרת בינלאומיות תוכניות יש כלי:

 ובתורכיה, הזהב ובמשולש בקולומביה לאים
 סוגי של גידולם בכדאיות אותם לשכנע כדי

 ושם פה והפרג. הקוקה את שיחליפו יבולים
מצליח. זה

 את עוצרות אינן הבודדות ההצלחות אבל
המיס־ העולמי. משק־הסמים של התרחבותו

בסמים השימוש היתר על בדיון לונדון וירון בן־אמוץ דן
אסדה? המילחמה למה

 ביון רשתות משוכללים: טכנולוגיים צעים
מאו וכלבים ומטוסים אוניות ומאגרי־מידע,

 יש לא. ומה אלקטרו־כימיים וחיישנים מנים
 יש בינלאומי, שיתוף־פעולה של ניכרת מידה

בזה. וכיוצא בינלאומיות ועידות

 נעצרו שעברה, בשנה בארצות־הברית, מים:
 זה, לעבירות־סמים. בחשד איש אלף 750

לעצ תארו אזרחים. 300מ־ אחד אדם בערך,
לכי על מוצא כסף וכמה אנשים כמה מכם
העמדתם על לפעמים מעצרם, חקירתם, דתם,

 האמריקאי חיל־הים לארצות־הברית. אמריקה
 20 ללכוד והצליח דולר מיליון 37 הוציא

מוחלט. כישלון ספינות־מבריחים.
 רבים במקומות נעשות האכיפה, מלבד

גם ויש וחינוך שיקום של פעולות בעולם

 הם, — מאוד ספקולטיביים חלקם — פרים
 מכירות שמחזור אומרים מדהימים: זאת, בכל

 ניכרים חלקים אשר בארצות־הברית, הסמים
 קולומביים אילי־סמים בידי מרוכזים ממנו
 ממחזור־ יותר גדול מישפחות־מאפיה, וכמה

בר גדולות הכי הקורפורציות של המכירות
רבס.1פ ושל פורצין של שימות
 סמים של המועיר מחזור־המכירות מהו

 דולארים. מיליוני שמאות חושב אני בישראל:
מיליונים. מאות

 למיש־ תנו הטענה: תישמע בוודאי ר*
ה ר ט ♦ ^  ואזי אמצעים, יותר כסף, יותר ׳

 השימוש יצומצם לפחות, או, הסמים, יודברו
 לפסיכולוגים, למחנכים, כסף יותר תנו בהם.

 שנו לשכונות. לגמילה, למחקר, למתנ״סים,
 התיסכול. את הסבל, את המעיטו החברה, את
הבלים. האדם... את שנו

החב השינויים וכל שבעולם הכסף כל
 אבל הסמים, את ידבירו לא המכוונים, רתיים

 פשוטה: יותר תשובה כשיש להתפלסף למה
המס הסימפוסיונים כל יהיה. ולא כסף אין

ההפ כל להתנערות, גדולה בקריאה תיימים
 יהיה לא כסף. אין יועילו: לא אלה כל גנות,
 מיקח נעשה כסף, יימצא אם אפילו כסף.

אבודה. במילחמה אותו נשקיע אם טעות
אבודה? המילחמה למה

 האמריקאים מכירים שלהם מההיסטוריה
 עתה הנעשה לניסיון מאור דומה ניסיון
 ל״תקופת מתכוון אני בסמים. שימוש לאסור

היו .תקופת ק.1*0ז3181ז־10ל־א היובש",
 להיות אנשים מיליוני לעשרות גרמה בש"

של המטאורית לצמיחה גרמה היא עבריינים.

מילון
הו קנבוס של מיובשים עלים חשיש): (ערבית: חשיש

 לעישון משמש החשיש משכר. נרקוטי חומר המכילים דו,
נלח השילטונות המיזרח. ארצות תושבי בין ללעיסה או

במבריחי״החשיש. מים
 המותקנות שונות לאבקות כולל שם בושם, )1( סם:

בשמים. ממיני
 לרפואה לצביעה, המשמש כלשהו נוזל )2(

וכדומה.
ארס. רעל, - המוות סם מן קיצור )3(

הגוף. את ומחזק מרפא חומר חיים: סם
הגוף. את הממית חומר ארס, רעל, מוות: סם
הרעלה. נגד חומר״רפואה שכנגד: סם

 נרקוטיים לחומרים כינוי משכרים: סמים
 את המשכרים ואופיום חשיש כגון שונים,
 את ומערפלים מהם השותה את או השואף
הכרתו.

 נותן שהרופא חומרים תרופות, רפואה: סם
מסויימת. ממחלה לרפאו כדי לחולה

תשכ״ח) אבן״שושן, של החדש (המילון
 נאה. שריחו צמח או בושם, מין סם־סמים:

 המישחה לשמן בשמים למאור, שמן סמים: קטורת
הסמים. ולקטורת

בסם... בדיו כתב לכתיבה: המשמש צמח

בשבת. פיו בתוך סם לו מטילין החושש לרפואה:
ם  אלו הרי שבעין והכוחל מכה גבי שעל יבש סם יבש: ס
הדם.״ חוצצין
 נחש, שהכישה או המוות, סם אכלה הממית: צמח
סכנת״נפשות. משום ואסורה טרפה משום מותרת
בלפור). להצהרת ל״א שמיני, כיד בן־יהודה, (מילון
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