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האיש הוא קדאפי
הכימי הנשק אך הרע.

גם בעודם פושט
אי־אפשר ברעדין.

ממנו. להתעלם שד
 של הרע האיש הוא קד׳אפי מועמר

העולם.
התד את בשקידה טיפח עצמו הוא

 מאבקי־המחתרות בכל ידו הזאת. מית
 את פעם אחרי פעם תקף הוא בעולם.

 מצריים). צ׳אד, (תוניסיה, שכניו כל
שם־דבר. הפכו שלו דברי־הרהב

 נהנה בנגאזי ממידבר הבדווי הקצין
 משחק שהוא החתול־והעכבר, ממישחק

ה בעולם. ביותר הגדולה המעצמה עם
האמרי את משגע השואג הלובי עכבר
 הצליח לא עשו הם אשר כל אך קאים,
בו. לפגוע

 לוב עם למאבק נכנס רגן רונלד
שמונה לפני לשילטון עלותו עם מייד

קד׳אפי מנהיג
הדן? את להחזיר

 ימיו את מבלה הוא ועכשיו שנים,
 עם נוסף במאבק בשילטון האחרונים

 מאבקים לו היו המועדים שני בין לוב.
 הרי־ המידברית המדינה עם למכביר

קה־כמעט.
הפ הנושא גורשו. העיתונאים

נשק־הגאזים. הוא עם
 גדול מיפעל הקימה לוב כי ספק אין
 נטה שלא מי גם כימי. נשק לייצור

 האמריקאים, להאשמות תחילה להאמין
 ומקר צילומי־לוויינים על שהסתמכו

 של מתגובותיו השתכנע רות־מודיעין,
העיתו התקרבו כאשר עצמו. קד׳אפי

 למטוס אותם העלה הוא למיפעל, נאים
אותם. וגירש

הכי הנשק שונה במה היא: השאלה
 כיום המייוצר הכימי הנשק מן הלובי מי

 באיראן בעיראק, בסוריה, גם בשפע
אחרות? רבות ובמדינות

 שהתכנסה זה, נושא על בוועידה
 ארנס משה הודה בפאריס, השבוע
 אינה ישראל שגם בפה־מלא כמעט
 כי הודיע הוא בצלחת. ידה את טומנת
 פעולה לשתף מוכנה תהיה ישראל
 אם הכימי, הנשק מאגרי בחיסול
 לחיסול בינלאומית החלטה תתקבל

הכימי. הנשק
 דווקא הזעם הופנה מדוע כן, אם
 תדמית באותה קשור הדבר לוב? לעבר

 עושה־צרות שהוא מכיוון קד׳אפי: של
 ובלתי־מרוסן, בלתי־יציב בינלאומי,

להימצ במיוחד מסוכנת משמעות יש
בידיו. כזה נשק אות

קיצוצים

 בו לתקוף יכול שהוא בלבד זה לא
 דעתו, על יעלה זה כאשר ישראל, את

 לבני־ כימי נשק לספק יכול שהוא אלא
ומר אבו־נידאל אלופי־הטרור: חסותו,

עיו.
 היה שניתן יתכן כולם. על נמאס

 ההתקפה אלמלא קד׳אפי, את לבודד
וה עליו, האמריקאים של השחצנית

 בעולם מעטים ממטוסיו. שניים פלת
 האמריקאי חיל־הים להסברי האמינו

 האמריקאים מן רבים גם זו. לתקרית
להו האמינו לא למודי־הניסיון, עצמם,
 הפלת על הודעות־הכזב אחרי דעות,

אמרי ספינה על־ידי האיראני המטוס
ץ קאית.

להת מדינות־ערב את הכריח המצב
 כעבדים ייראו שמא קד׳אפי, לצד ייצב

 מן איש אף ארצות־הברית. של נרצעים
 מצטער, היה לא הערביים המנהיגים

 סטירת־ קד׳אפי חטף אילו בסתר־ליבו,
כולם. על נמאס הוא מצלצלת. לחי

ה האמריקאים של חוסר־התיחכום
ההפוכה. התוצאה את כאן גם שיג

ה להטרדה מעבר נרתע. היטלר
חמו בעיות נשק־הגאזים מציג לובית,

רות.
 עשה הראשונה במילחמת־העולם

החיי אחד הכריע. לא אר שמות, הגאז
 טוראי־ זו, במילחמה הקרביים לים

 בהתקפת־ נפגע היטלר, אדולף ראשון
 לו גרם ההלם זמנית. והתעוור גאזים
 במילחמת־העולם זה נשק על לוותר

 המוני מלרצוח נרתע שלא אף השנייה,
רעיל. בגאז יהודים

 הג׳ין את להשאיר ניתן האם אולם
בבקבוק? הזה

הע של הנשק הוא שהגרעין כשם
 זהו העניים. של הנשק הוא הגאז שירים,

 עולה הוא ואין המונית, להשמדה נשק
 בעולם במהירות פושט הוא לכן ביוקר.

 לעצמו להרשות יכול שאינו השלישי,
גרעיניות. פצצות
 נתונה היא כי המאמינה מדינה, שום

 השימוש על תוותר לא בסכנת־השמדה,
 עיראק כימי. נשק ו/או גרעיני בנשק

 נראו האיראנים כאשר גאזים הפעילה
 והאיראנים הניצחון, סף על כעומדים
הגל התהפך כאשר בגאזים השתמשו

 גאזים מכינה שהיא טוענת סוריה גל.
הישר הגרעיני הנשק על להשיב כדי

בשעת־הצורך. אלי,
 הטענה את הערבים הציגו בוועידה

 שני את לאסור ותבעו רישמית, הזאת
 אחת. ובעונה בעת נשק־ההשמדה סוגי

כמובן. התנגדה, ממשלת־ישראל
שו לבקבוק: הג׳ין להחזרת הסיכוי

לאפס. אף

האינתיפאדה

הגשם טיפות
 ביקש פרייג אדיאס ■
דברים במה רהשמיע 8
 רא הוא נחמדים. ■

מה דעצמו שיער
התוצאות. תהיינה |

 בין להתהלך רגיל פרייג׳ אליאס
מער. כמעט השבוע טיפות־הגשם.

היחי החשוב ראש־העיר הוא פרייג׳
 קם כאשר הודח או התפטר שלא די

האח ראשי־הערים כל האזרחי. המינהל
 הזה, המוסד את להחרים החליטו רים
 טען פרייג׳ סיפוח. של סמל ראו שבו

 ונשאר טיפשי, מעשה היא שהתפטרות
במקומו.

 נמוך־ ראש־העיר הפך הזמן במשך
 של לבן־טיפוחיו בית־לחם של הקומה

ה המימשל גם בישראל. מחנה־היונים
 יפות, בסבר־פנים אליו התייחס צבאי

 גם אך כ״פרו־ירדני״, זוהה הוא יחסית.
 הסתייג לא אש״ף פלסטיני. כמנהיג

 כולם. עם בסדר נשאר הוא ממנו.
שום מאחוריו עמד לא מעולם אולם

העו עם יחד הגמישות, עמדותיו כוח.
 מגעו הנוצרית, לעדה שייר שהוא בדה

בגדה. בכיר מעמד ממנו
הדי היא האינתיפאדה, פרצה כאשר

הק דור־המנהיגים כל את למעשה חה
 לפרש־ הפכו מכובדי־האתמול שיש.

 של השפעה ללא ני־האינתיפאדה,
 חדשה, צעירה מנהיגות קמה ממש.

 כמעט הפך פרייג׳ וחשאית. לוחמת
הק ניתוק אחרי בייחוד בלתי־רלוונטי,

הגדה. לבין חוסיין בין שר
 כמה לפני וניתוח. כאב־בטן

 אם רעיון: פומבית פרייג׳ השמיע ימים
 טוב רצון של כמחווה תשחרר ישראל

 הפלסטינים יסכימו עצירים, 2000
האינתיפאדה. את זמנית להפסיק

 בשטחים עצום זעם עוררה זו הצעה
החוגים. בכל כמעט הכבושים,

האינתי כי כיום מאמין פלסטיני כל
 את הרימה — לבדה והיא — פאדה

 זינקה לה תודות רק מאשפתות. עמו
ה הסכימו בעולם, הפלסטינים יוקרת

 אש״ף, עם בדו־שיח לפתוח אמריקאים
הער העולם למרכז ערפאת יאסר הפך
בי.

 הפסקת הפלסטינים, רוב בעיני
 יעד כל להשיג מבלי האינתיפאדה

 שאמר כפי מטורף. מעשה היא מדיני
הישר בטלוויזיה השבוע פשוט ערבי

 כל לך כואב ״אם סדן: גיל לכתב אלית,
 זה ניתוח. לעשות כדאי בבטן, הזמן

אחת להירפא יכול אתה אבל כואב,

פרייג׳ ראש־עירייה
ליריב? תחמושת לחת

האינתי חופשי: ובתירגום ולתמיד!״
 קורבנות מהפלסטינים תובעת פאדה
הכיבוש. את תסלק היא רק אבל קשים,

 את להפסיק למעשה הציע פרייג׳
 כאב- את לרפא מבלי האינתיפאדה

 שיחרור תבע יחידה כתמורה הבטן.
עצמה. האינתיפאדה של עצירים 2000

 היתה אש״ף תגובת לכדור. צפוי
 -—י הכריז קיצונית בשפה ומוחצת. מהירה

 הפסקת את שמציע מי שכל ערפאת
לכ וצפוי כבוגד, ייחשב האינתיפאדה

דור.
 להשמיע אלא התכוון שלא פרייג',

ובעו בישראל פופולרית שתהיה הצעה
 דעתו על עלה לא כלל מייד. נסוג לם,

 הציבור זעם את עצמו אל למשוך
 רק היה זה כי הודיע הוא הפלסטיני.

 להשמיע אדם לכל מותר פרטי. רעיון
 _ יכול אש״ף רק אבל אמר, רעיונות,
להחליט.
 הנזק הפלסטינית, מהבחינה אולם

 עטה הישראלית ההסברה נעשה. כבר
כמו ערפאת ותגובת פרייג׳ דברי על

נאו באלפי נאמר הנה, רב. שלל צאת
 לכך ההוכחה והצהרות, מאמרים מים,

פלס שכל טרוריסט, נשאר שערפאת
להת מבלי להירצח. עומד ן" .נ•״ טיני
 לקו פרייג׳ אליאס סיפק לכך, כוון

 תחמושת ביותר הנוקשה הישראלי
בפז. תסולא שלא

ממ שום לכך אין מעשית, מבחינה
 בשטחים איש מייצג אינו פרייג' שות.

 האינתיפאדה על והשפעתו הכבושים,
אפסית. היא

 ן השבוע נכנסה זו ביתא. ושוב:
 רחבי בכל סוערת כשהיא ,14ה״ לחודש

רפיח. ועד מג׳נין והרצועה, הגדה
 ביתא, הכפר ונשאר היה סימלה

 השילטונות הרסו השבוע למוד־הסבל.
 זה. בכפר נוספים בתים שני הצבאיים

בלתי־חוקי. באופן נבנו הם העילה:

הממשלה
מול* שי3

 ישת־3מ1 המגהצת
 מעתה יו־ז־פ! המזון
פרס, שימש! אחרי

 המכונית עם יחד
האמריקאית■

 פרס. לשימעון מזל אין
 פרס חייו. כל אותו רודף מזל־ביש

)10 בענות־ (המשך

2680 הזה העולם6




