
 ברצינות השואף העובי בעורם חיד■,ה המנהיג כיום הוא 29ה־ בן רוב שרים
סו מסניק לו ויש - בישראל למלחמה לצאת עוב מדינות את לקנות נוי נ

ות1ח3 !ש1ע1ו!

הדיח ,27 בגיל לעמו. מנפנף קאדאפי *1|י1ך
מארצו סילק מלכו, את השאפתן הקצין 11

 לכבוש ויצא בארצו, הפועלות הנפט חברות על השתלט הזרים, האינטרסים את
(סוריה), אסאד השעון) בכיוון (מימין, למעלה: בתמונה הערבי. העולם את

(מצריים). וסאדאת (תימן), איריאני קאדאפי, (דרום־תימן), רבעי ערפאת,

מלחמה
 במלחמה הבא הסיבוב יפרוץ ת!י ץץ

 ערבי לארצות ישראל בין
 בתשובה להסתכן מוכן אינו מומחה אף
ה כל מסכימים אחד דבר על אולם לכך.

 יהיה — זה סיבוב יפרוץ אם מומחים:
 האישית האמביציה בגלל רבה, במידה זה,
.29 בן צעיר שיל

 לא יחשוב תפקיד תשחק זו, אמביציה
 של הגלובאליים החישובים מאשר פחות

 מצריים של הערכות־המצב או המעצמות,
ישראל. של האחרות ושכנותיה
 אל־קאדא- מועמד אלוף־מישנה הצעיר:

לוב. שליט פי,
קונה
ת מו מלח ה

 אחד אין ערב, מדינות מנהיגי ין ך•
 על בשבוע, פעם לפחות נואם, שלא ■4

 בישראל. להילחם הצורך
 ברצינות. היום כך על שחושב ״אחד ■ואין

קאדאפי. — מלבד
אומד שהוא למה שמתכוון היחיד הוא

ברו בצעדים זו מטרה לקראת ומתקדם —
דים.

 הערבי, העולם על השתלטות מטרתו:
ה שלטונו תחת אל־נאצד. עבד במקום

האימ את להרחיב הוא שואף מתוכנן,
 מהאוקיאנוס המודרנית המוסלמית פריה

הפרסי. למפרץ ועד האטלנטי
 הערבי, העולם על זו השתלטותו את
 מלחמה קניית על־ידי להשיג הוא רוצה

יממן הוא יארגן, שהוא מלחמה, בישראל.
במשט הפיכות מממן שהוא כמו בדיוק —

וכא — ערב במדינות לו רצויים לא רים
 1 למספר יהפוך בתקוותו, בה, ינצח שר

הערבי. בעולם

לעצ לקנות קאדאפי רוצה המלחמה, את
ש הנפט של האדירה העוצמה בעזרת מו

 במרחק אדירות, בכמויות נפט ברשותו.
 — באירופה הצריכה ממרכזי וזול קטן

נוזל. זהב של אינסופי מעיין
תפקיד

^7־ * ל
 אבל תמיד. בלוב, שם, היה נפט ך*

ה את תפס הצעיר שהקצין מאז רק 1 1
לכוח. הנפט הפך שלטון,
ה במת על החדש השליט שעלה לפני

ב עלוב תפקיד לוב שיחקה היסטוריה,
 השתלטו האיטלקים העולמות. פוליטיקה

 כמה משך ניסו ,1912ב־ זה ארץ חבל על
ה הארץ מן פירות להפיק שנים עשרות
וגפנים. זיתים מטעי באמצעות צחיחה,

הפילד הגיח השנייה העולם במלחמת
 שלו, הפאנצרים עם רומל ארווין מרשל
 לאל- שהגי׳ע עד לרוחבה הארץ את חתך

הפאנצרים. בלי משם וחזר עלמיין,
 עוד היתה עזבו, שהאיטלקים אחדי
 אשר עד האנגלים, עם קצרה אפיזודה
להע המאוחדות האומות עצרת החליטה

עצמאותם. את ללובים ניק
 שנתיים, לפני לקיצה באה השלווה

 את מכיסאו הדיחו וחבריו קאדאפי כאשר
.80ה־ בן אידרים המלך

בהכ שלטונו תקופת את פתח קאדאפי
 ובריטניה. ארצות־הברית על מלחמה רזות
ה לחברות דיוק, ליתר — להן הציג הוא
 אלה מדינות של המולטי־מיליונריות נפט
ה — התוצאה נסבלים. בלתי תנאים —

 ברחבי עסקיהם את לחסל נאלצו חברות
לוב. של הרפובליקה

עשרים יותר. נוחה היתר, הבאה המטרה
26


