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 ציונית ראימבויה
 האטלנטי מאוקינוס
ץ פו מי הפרסי ר

 שהמלכים לגלות כדי קטן ילד רוש ךי*
 מועמד הוא כזה ילד עירומים. הם 1

.31ה־ בן קדאפי,
 שקדאפי בטוחים ונשיאיה ערב מלכי

 במעשיו ילדותי אדם מגודל, ילד הוא
 בגלל אליו מתחנפים הם ובמחשבותיו.
 כמעיין לוב, מחולות הנובעים המיליארדים

 מס׳ יצרנית־הנפט כיום היא לוב המתגבר.
אגד אוצרות על חולשת והיא בעולם, 4

חל לא ולילה לילה אלף שגיבורי תיים,
כמותם. על מו

 הכי- לקדאפי יש ילד, כל כמו אולם
 לתאר והחשק האמת, את לראות שרון

 באוהל שנולד הפוריטני, הבדווי אותה.
 לעיתים זה לאוהל והחוזר השייך, אביו

 והשראה, שלווה בו לתפוס כדי קרובות
 הוא פיו. את לסתום יכול אינו פשוט
מה אומר והוא רואה, שהוא מה רואה

נשרום! רוצים הערביים וההמונים המנהיגים הובע: מטריפולי הירד

עירומים המרבי□

מוסוליני כימי תלויים לובים האיטלקית: האימפריה
!תציית מוריטניה תפקד, תל־אביב

תכו זוהי ערב, שליטי בין חושב. שהוא
 פחד את מכניסה והיא מאוד, נדירה נה

המתוחכמים. עמיתיו ללב אללה
 של זו תכונה ימים, לאורך כי יתכן
 הסעד תעלוליו: מכל יותר חשובה קדאפי
 עד מאירלנד לטרוריסטים מעניק שהוא

למדי מציע שהוא והשוחד הפיליפינים,
ישראל. עם יחסיהן את לנתק כדי נות

 כאשר :אמת של תכונה זוהי כי
אחי לה קונה היא אותה, מכטאים

מדי ושום השומעים. בתודעת זה
 האמת את אמר לא ערכי נאי

כמוהו. ופשוטה אכזרית כה כצורה

 ו-חךו 1עו וזנהיג■
פרסם־ן שיחווו עד

 לשיא קדאפי הגיע שעכר שכוע ף■
 ב״ בוועידה שהשמיע בדברים חדש, ^

לוב. של השנייה הבירה בנגאזי,
 הרגל, את פשטה הערבית ״המדיניות

 מסוגלת היא ״אין אמר. משותקת,״ וריא
במצב. לטפל עוד

 אינם (הערביים) הפוליטיקאים ״מעשי
 כבודם את להציל כדי תימרונים, אלא

האמת. את ולעקוף
 פלסטין של שיחרורה ״בעיית

 קיימת אינה לכיתו עטה והחזרת
הערביים. השליטים כתודעת עוד

 עוסקות אינן (הערביות) ״הסיסמאות
בזכו אלא הפלסטיני, ובעם בפלסטין עוד
פלסטין. את להזכיר מבלי הפליטים, יות

 אומץ־ אין הערביים למנהיגים ״אולם
 זו אמת על להכריז כדי הדרוש הלב

הערביות.״ האומות באוזני
 את קדאפי חשף אלד, פשוטות במילים

 ואשר יודעי־דבר, לכל היטב הידוע המצב
 קיים להעלימו. משתדלת ישראל ממשלת

 ושרי ערב מנהיגי בין סמוי שיתוף־פעולה
 לאחז מעוניינים אלה גם אלה ירושלים:

ולהע והישראלי, הערבי הציבור עיני את
 הערבים חושבים עוד כאילו פנים מיד

ישראל. מדינת חיסול על ברצינות
 מנהיגי מוכנים קדאפי, בדכרי

 קיום עם להשלים מכבר זה ערב
הפלסטי שיבת על לוותר ישראל,

 שלום ולעשות ישראל לשטח נים
 הכרה אלא זמני, טכסיס שאינו
לצמיתות. כמצכ

 מכלל כמובן, עצמו, את מוציא קדאפי
ה שיבת היא שהבעייה מאמינה ״לוב זה.

 חיסול הדבר פירוש לארצם. פלסטינים
הציונית.״ היישות

 של פשיטת־הרגל תימשך אם יקרה מה
הערבית? המדיניות

 הציונית מט־יה!;אי
הגדולה

 פשוטה, תשובה לקדאפי יש כך על פ *
ה שוחרי כל של ליבם את תשמח והיא ^

 ארץ־ישראל חסידי הישראלית. אימפריה
כמינימליסטים. לעומתו, נראים, השלמה,
יותר. רע ויהיה יילד לדעתו, המצב,

 נוכחות עם ישלימו ״הערכים
האו הורכן על ציונית אימפריה

ותרכותה.״ הערכית מה
 די- ,כידוע לקדאפי, יש זו, תרבות על
 באות מאמין הוא ושמרניות. חזקות עות

לש אסור לוב בכל הקוראן. של הכתובה
 בקבוק מחו״ל שמבריח מי אלכוהול. תות

ב שנתפס מי לבית־הסוהר. נכנם ויסקי,
 ב־ הומאנית, בצורה ידו נגדעת — גניבה

בית־חולים. של חדר־הניתוח
 תשתלט הציונית ״האימפריה

האימפר שעשו בפי הערכים, על
הברי היוונים, הרומאים, של יות

והאיטלקים.״ הצרפתים טים,

 מאוד חייה האיטלקית האימפריה זכר
ש זוכרים עוד הזקנים הלובים. בתודעת

 מילחמת־העולם ערב לוב, כיבוש אחרי
כ האיטלקיים השליטים תלו הראשונה,

 כל לדכא כדי לשנה, לובים אלפים עשרת
 להורג הוצאו הנשים להתמרדות. שאיפה
 לידתו ליום סמוך דור, כעבור בירייה.

 הגרמני המרשל הזדעזע עוד קדאפי, של
 בלוב, האיטלקים מאכזריות רומל ארווין

ביומנו. זו הזדעזעות והנציח
 הלובים צריכים קדאפי, אומר עכשיו,
חדש. לפולש להתכונן
 דכר שום מצריים, תיפול ״אם

הישרא של דרכם את יחסום לא
הצפונית. לאפריקה לים

 הלובית הערבית הקהילייה של ״רעם
 זאת, למנוע כדי נפשו את למסור מוכן

הבעייה. את יפתור לא זה אך
הפקו יינתנו יקרה, זה ״באשר

במוריטניה.״ וייבוצעו כת״א, דות
 על למארוקו, מדרום שוכנת מוריטניה

האטלנטי. האוקיינוס חוף
ה בל יפול סוריה, תיפול ״אם
 הציונים המיזרחי. (הערכי) מרחב
 מכה), (ליד מדינה לעיר יגיעו

הערכי.״ חצי-האי את ויכבשו
הש על ביקורת קדאפי מתח בעקיפין,

ה העלייה עם הערביות המדיניות למת

 קדא־ שונא אותה מברית־המועצות, יהודית
 יותר מסוכניס ״בני־אדס במיוחד. הדתי פי

 להפסיק יש לכן אחר. ונשק מפאנטומים
 צריכים הערביים ההמונים העלייה. את

זו.״ מזימה כלפי יחסם את לנסח

וההמונים המנהיגים
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-שראו עם וזשד-מ-ס
. .  מ־ גם שיבשו את הסך יא האפי .
[ ה השליטים אם הערביים. ההמונים /

 הם שבה בדרך ללכת מסוגלים ערביים
יש קיום עם יהשלמה שפירושה הולכים,

 ש״חסר העובדה מן נובע זה הרי ראל,
 קיים שהיה כפי הערביים, ההמונים לחץ

הערביות.״ המטרות להשגת ,׳50ה־ בשנות
ה רק לא :האחרות במילים

 ה■ מן התייאשו הערכיים םשליטי
 את לחסד הסיכוי ומן מילחמה
ה גם אלא הציונית״, ״היישות

עצמם. הערכיים המונים
 צער קדאפי של ליבו את ממלא זה כל

הקרו שותפיו על דעתו זוהי אס וייאוש.
 הערבית, לפדרציה עמיתיו ביותר, בים
רב. סיכוי זו לפדרציה אין

 יש במרחב, השלום סיכויי לגבי אבל
 מהווים אם הפוכה. משמעות קדאפי להכרזת

ה של מדוייק תיאור קדאפי של דבריו
 ממנו יותר מוסמך אדם ואין — אמת

 מדבר שהאיש ספק ואין אותה, לתאר
מס מכך נובעות הרי — מוחלטת בכנות
בישראל. מרחיקות־לכת קנות
 המלך כמו שליטים אמרו כאשר כה, עד

 שהם אל־סאדאת אנוואר והנשיא חוסיין
 נטישת תוך שלום, של להסדר מוכנים
 הערבי, העולם של הישן הרעיוני הבסיס
 כפי גרידא. טכסים בכך לראות היה אפשר

טכ זהו פעם: לא ישראל מנהיגי שאמרו
 ולהכנת צה״ל, לנסיגת להביא שנועד סיס

ישראל. נגד הבאה המילחמה
 נבון אדם אין קדאפי, של דבריו אחרי

ובכנות. ברצינות זו מליצה על לחזור יכול
 : פשוטה עוכדה קוכע קדאפי בי

 הקיימת מדיני, להסדר הכמיהה
כ וגם הערכי העולם בצמרת גם

 הטכסים פרי אינה המוניו, קרב
 נכונות מבטאת היא הרגע. של

האידיאו תחת קו למתוח פנימית
מצי ולכונן דורות, שני של לוגיה
 ההש־ על המבוססת חדשה, אות
והתפתחותה. ישראל קיום עם למה
ב לקדאפי שותף מכך, שמתעלם מי

רצוי. אינו שהשלום היסודית: תפיסה
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