
צדק מאזני נקיסתאן:
 של החדש הדו״ח בפרטי הקוראים את לעייף חבל
 למדי דומה הדו״ח פקיסתאן. על אינטרנשיונל אמנסטי

 קטן. בעולם סופר כבר ועל־כך שעברה, השנה של לזה
 חמורה. הידרדרות חלה שהשנה אומנם, טוענים, המחברים

 יכול הנדון הנמקה. ללא מוות גוזרים צבאיים בתי־דין
 שחבל אלא אל־חאק, זיא לנשיא, חנינה בבקשת לפנות

 בזכותו השתמש לא הנשיא — המאמץ ועל הנייר על
שילטונו. שנות בכל אחת פעם אפילו למוות נדונים לחון

 חשמלי, בהלם עינויים מוכרים: הפרטים שאר גם
 הכלא, בחצר שעות במשל נתלים פוליטיים עצירים

 של (גם פומביות הלקאות מטה, כלפי מופנה כשראשם
ב איברים כריתת ילדים),

ה לחוקי-האיטלאם, התאם
שינה. מניעת רעבה,

המוות. אחרי כוכב
ב מופיעים כאלה סיפורים
 בתדירות אירופה עיתוני

עייף, הפל הסיגנון רבה.
למעשה, מדובר, שיגרתי.
 ורק אחד, עיתונאי בטיפור

מת שבהן המדינות שמות
משתנים: הזוועות רחשות

ארגנ פקיסתאן, תורכיה,
צ׳ילה. אינדונסיה, טינה,
 העיתונאי הכיסוי צורת

מיו במיקרים רק משתנה
 המוני טבח מעשה חדים:

בו, שיש פרטני, מקרה או
התיקשורת, אנשי כלשון

חדשותי. ערל
 של סיפורו הוא כזה

 עב- הפקיסתאני, הסטודנט
ש ,21 באלוץ/ דל־חמיד

 אחדים חודשים לפני נתלה
 הפל באלוץ׳ בקאראצ׳י.

 תיקשור- כוכב מותו אחרי
מגי מישפטו פרשת כי תי,
 למישפטי- רק בחומרתה עה

ב לשימצה הנודעים פראג
׳.50ה־ שנות

 על־ידי שתואר באירגון־סטודנטים חבר עבדל־חמיד,
 והדורש בפקיסתאן הצבא לשילטון כמתנגד המישטרה

 ברצח. כחשוד נעצר הדמוקרטיה, של מחדש כינונה את
 בטעות ופגע בכיר, בקצין לירות ניסה שמישהו מסתבר

 אחרת, בעיר זמן באותו שהה עבדל־חמיד בעובר־אורח.
 שלו. באליבי שיתמכו עדים להביא הורשה לא אבל

 עדים, שיבער! הצבאי בבית־הדין הופיעו זאת לעומת
קוראן. מוחמד בעובר־האורח, יורה הסטודנט את ״שראו״

השופ את הביכה סקנדינאביים משקיפים של נוכחותם
 מבוטלת. עבדל־חמיד נגד שההאשמה הודיעו הם טים.

 לשמוע נדהם הקרוב, שיחרורו על צהל שכבר הסטודנט,
אספן. אנוור אחר, אדם רצח על הפעם לדין, יעמוד שהוא

 ובמופתים באותות שהוכיחו חדשים, עדים הופיעו שוב
 הדהימה הסנגוריה אספן. אנוור את רצח שעבדל־חמיד

פרי את מבייש היה שלא במיבצע בית־המשפט את
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 שבנו וגילה בבית־הדין הופיע אספן של אביו מייסון.
 בעיר ולומד ושלם בריא חי, הוא חלילה. נרצח, לא

 התייעץ בדעתו, נמלל הצבאי בית־הדין נשיא אחרת.
 עבדל־חמיד את שוב להעמיד והחליט השילטונות, עם

 כבר הסקנדינאביים המשקיפים קוראן. רצח בעוון לדין,
 נוספים, עדים לשמוע סירב בית־הדין לארצם, חזרו

 שבוטל. המישפט מימצאי על־סמך הסטודנט את והרשיע
בתלייה. למוות נדון עבדל־חמיד
 הסנגוריה החופשי. העולם שד התווך עמוד־

 חניך המכובד, השופט העליון. בית־המישפט לנשיא פנתה
 ולהעמיד גזר־הדין ביצוע את לעכב הורה אוככפורד,

 התערב כאן אזרחי. בית־מישפט לפני עבדול־חמיד את
 בדרונדמערב־ החופשי העולם של- עמוד־התווד ישירות

 לשעת בסמכויות השתמש הוא אל־חאק. זיא הנשיא אסיה,
העליון! בית־המישפט נשיא את ופיטר חירום,
 עיכוב את שביטל חדש, עליון בית־מישפט מינה זיא
 לערער עבדל־חמיד הורשה זאת, לעומת גזר־הדין. ביצוע

פסק־הדין. עצם על
 הזאת. הזכות את לנצל במקצת התקשה הסטודנט

 עבדל־חמיד הוצא העירעור, שמיעת מועד לפני שבוע
בתליה. להורג באלוץ׳

רובין־הוד
*נזת

 כלפי באו״ם ארצות־הברית נציגי שהשמיעו האיומים,
 בומבאסטיות הצהרות היו לא הבלתי־מזדהות, המדינות

 הורה הייג, אלכסנדר האמריקאי, שר־החוץ חסרות־כיסוי.
בעצרת ההצבעות של מדוקדק רישום לערוך מפורשות

יד וסי נ ׳ ג
 לראשונה הונהג — רצח-עם — ג׳נוסייד המושג

 .1944ב־ לאמקין ראלף האמריקאי, הסופר על־ידי
 ישות נגד המכוון המוני, לרצח הגדרה חיפש לאמקין
 של מיקרית השמדה רק ולא שכזו, בתור אתנית
לאיזור־קרבות. שנקלעה אנשים קבוצת
 מדינות, בשתי בעיקר ג׳נוסייד מתנהל 1982בד

 השיטתית השמדתם נמשכת בבראזיל מזו. זו המרוחקות
 ״פיתוח״, של לוואי כתוצאת כאילו האינדיאנים, של

 ״הילידים״ של המחיה מקורות בהשמדת המתבטא
 מדי מתים אנשים אלפי ממקומה. האוכלוסיה ובעקירת

 מאחורי המסתתרת ובשיטה בכוונה ספק כל ואין שנה,
הממשלה. פעולות

 שחטו (שכבר האינדונסים ממשיכים במיזרח־טימור
 האוב־ את להשמיד )1965ב־ קומוניסטים מיליון חצי

 שילטון תחת בעבר שהיתה המקומית, 'הנוצרית לוסיה
 הושמדה, כבר טימור האי אוכלוסיית מחצית פורטוגל.

 מגיפות רעב, — נטויה עוד השילטונות של ידם אך
 ה- כל חללים. אלפי להפיל ממשיכים המוני ורצח

 עד עלו הסמוכה מאוסטרליה לעזרה לקרוא נסיונות
בתוהו. עתה

בברזיל אי:דיא;י
ונכחד הולך גזע אזרח, זכויות ללא

 מתכוונת ארצות־הברית ובמועצת־הביטחון. הכללית
 באו״ם שיצביעו המדינות נגד כלכליים צעדים לנקוט

הבלתי־מזדהות. הארצות של המתואמת למדיניות בהתאם
 הנשק השמאל. וחיסול כלכליות מניפולציות

 סיוע־החוץ העולמי. הבנק הוא האמריקאים בידי העיקרי
 מופנה, והוא בלאו־הכי, הצטמצם ארצות־הברית של הישיר
 העולמי הבנק אך ולמצריים. לישראל המכריע, ברובו
 המתפתחות, לארצות כספים להזרמת עיקרי מכשיר מהווה

מוחלטת. כמעט היא בו האמריקאית והשליטה
 תום השמרני, הבנקאי החליף חודשים שישה לפני
 מקנמארה. רוברט הבנק, של הליבראלי הנשיא את קלאוזן,

 ארצות־הברית, של שר־ההגנה בעבר שהיה מקנמארה, גם
 לעיתים אמריקאיים, אינטרסים לקדם כדי בבנק השתמש
 לחסל כדי כלכליות במניפולציות שימוש תוך קרובות

 שהזרמת האמין, שהוא אלא השלישי.• בעולם שמאל כוחות
האינ את משרתת המתפתחות לארצות מבוקרת כספים
המערב. של והפוליטיים הכלכליים טרסים

 רואה לא שהוא השבוע הכריז קלאוזן, טום היורש,
משאבים של יותר שיוויונית לחלוקה מכשיר העולמי בבנק

פלסטין:
בלתי־קרוא אורח
 האזרחי המינהל ראש משוטט האחרונים בחודשים

 ביקורי ועורך בגדה מילסון, מנחם הפרופסור בשטחים,
 שופטים בתי-חולים, מנהלי ראשי-ערים, אצל נימוסין

בבתי־ספר. ומורים מוסלמים
עויינת, בשתיקה מילסון מתקבל מקום בכל כמעט

ספצי- לנושאים מוגבל ״מותר״, פעולה בשיתוף או

מילסז־ן כובש
? לארוחת־ערב בא מי נחשו

 לעיתונים למכור מנסים זאת, לעומת דובריו, פיים.
 ליחסי־ציבור, כישרונו את מילסון׳ של הצלחותיו את

מארחיו. על־ידי מתקבל הוא שבה ההתלהבות ואת
 אל במיזרח־ירושלים, הפלסטיני העיתון רואה כך
 שמודע מי הכובש. של ביקורי־הפתע את פאג׳ר,

 להבין יוכל הערבים, אצל הכנסת־האורחים למסורת
זה. שבציור המר והלעג המרירות את

 והכריז: בראנדט וילי דוקטרינת את זכר הוא בעולם.
הבילאומית.״ הכספים מערכת של הוד רובין איננו ״הבנק

 בהתאם ממשיים צעדים של שורה נקט גם קלאוזן
:להכרזתו

 13ל* אחוז 9.6נד הועלו הבנק של שערי־הריבית •
אחוז.
ב עניות לארצות ללא־ריבית ההלוואות בוטלו •

טנזניה. או מאלי כמו מיוחד,
 הבנק, מכספי אחוז 27 המממנת ארצות־הברית, •
דולר. וחצי במיליארד תרומתה את השנה תקצץ

סלקטיבית. רשימה לפי יפעל שהוא רמז החדש הנשיא
 שאינן מדינות של שחורה ברשימה שמדובר ספק אין

 בסירוב יתקלו אלה מדינות הייג. אלכסנדר על חביבות
סיוע. לבקש כשיבואו הבנק של

ברעם חיים


