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 נהיה הבאה במערכה ״אבל ששת־הימים.
 הציבה זאת, להבטיח כדי החזית.״ קו על

 בירדן. איש אלף 12 בת דיוויזיה עיראק
זה צבא של נוכחותו הורגשה בישראל
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 העיראקים. אצל מלן

ה נ ו מ ו ת ה ז א ר מ

ת ד א ק פ ״ מ ח ת פ  ״
 העיראקי המפקד עם

הגבול. ליד במטהו

 צבאי כתב של הסמכה בעל לוטפי, העיד
 ודחוסה מלאה ״החזית המצרי: הצבא ליד

חיילים.״ — אדמה שעל כל על בלוחמים.

ה בכומתות כולטי- עיראקים ךי>
לעו שלהם, המיוחד והחאקי שחורות | י

 ה- האדומות הכפיות חובשי הירדנים מת
 ב־ מחופרים והטאנקים התותחים מנומרות.

 הבונקרים בתוך מוגנים החיילים עמדותז
 מחליפים ביום פעם לפחות אבל עמוקים.

להט כדי — עמדותיהם את הכוחות כל
ישראל. של האווירית התצפית את עות

ה העיתונאי שמצייר התמונה — בכלל
 בלתי־פוסקת: תזוזה של אחת היא מצרי

ה כעתיד קרביות שפעולות היא, ״ההנחה
 האוייב על־ידי — מכוונות תהיינה קרוב

 של המירבי במספר לפגוע — ועל־ידינו
 על יותר לחשוב אין ציוד. ושל חיילים
עכ היא הלוחמה בחזית. סטאטית לוחמה

מה לעומק, חדירה מהירה, פריצה — שיו
 זה לסוג מוכן העיראקי הצבא חזקה. לומה

לוחמה. של
★ ★ ★

ש ך* ר, ג ה ו ה שמים לופפי, לדברי מי
 שיתוף־ הידוק על העיראקיים מפקדים *

תו טילים, השונות: הזרועות בין הפעולה
 •ים הם והנדסה. חי״ר קשר, שיריון, תחים,
 אנשי־קומנדו, של מיוחדת עתודה הקימו

 הפיקוד הוראות לפי רק לפעולה שיוכנסו
מת בתנועה והנמצאים החזית, של העליון

 שיגרה.״ ה עליהם תשתלט שלא כדי מדת
ב הישיבה האם — המוראל עם ומה
מת שאיזה להתקפה הציפיה קדמיים, קווים

 החיילים! עצבי את מורטות אינן — ממשת
ה העיתונאי הסביר השיבה,״ גיבורי ״יש

ה הצבא לחיילי לקרוא מציע ״אני מצרי.
 ההמתנה.״ גיבורי — זו בגיזרה עיראקי

 ״באנו לו: סיפר עיראקי מסקד־פלוגה
 כאן. נמות שכולנו לחלוטין בטוחים לירדן
 יכול יותר נאה מוות איזה מוכנים. ואנו

 המולדת?״ למען ממות־גיבורים להיות
 ה־ העיראקי, המישלוח חיל מפקד הוסיף

ה ״האוייב אל־נקיב: מוצטפה חסן גנראל
ה כיום 1967 ביוני 5ה־ את קבע ישראלי

 כיצד המצרי הצלם עדשת לעיני מדגימיםבגדאד של הסנקיססים
 שכמוהו הסובייטי, הטנק את מפעילים

שלהם. והזריזות הניידות כושר את להעלות הוא אימונם עיקר ישראל. בידי סאות פתח יש
ז נ״י' ,

 ידע, הוא כי וירדן. סיני על שלו התקפה
 לחזית העיראקיות היחידות יגיעו זה שביום

 כוחותי שיכלו לפני — הלם הוא הירדנית.
להם. שיועד הקרבי המערך את לתפוס

ה איננו הגבול על היום העומד ״הצבא
היחי .1967 של המהלומה את שספג צבא

ו תבוסה של באווירה שרויות שהיו דות
 בנצחונו, בטוח לוחם כוח עתה הן ייאוש

 ולטהר התבוסה נקמת את לנקום השואף
 אין אותנו לימדו 1967 קרבות כבודו. את

ה תפרוץ כאשר מלחמת־בזק. לנהל צריך
כראוי.״ לה מוכנים נהיה — הבאה מלחמה

מחונד שדיו
עמדות

חיל־המיש־ של סובייטיים טנקים שני
 בתוך סחופרים בירדן העיראקי לוח

מד■ משנים הם אפשרית. ישראלית תצפית על להערים

 הכבדים,״ התותחים עם יהד נעים, ״כשהם עמדותיהם. את יום
 העיתונאי דוהרות.״ רכבות אלף כמו ״זה , המצר העיתונאי מדווח
ההמתנה״. ״נידורי - זו רניזרה הוויראחייח לחיילים מורא המצרי

 אל־פתח לחבלני סייע כאשר בעקיפין: רק
כ לפני ובציוד. בתחבורה בהדרכה, בנשק,
 ארוכי־ תותחיו ישירה: לפעולה נכנם חודש
 — הירדן עמק ישובי את הפגיזו הטווח
כתגובה. ישראלית אווירית מכה באה ומייד

 העיראקים ליקקו שבועיים־שלושה במשך
בחר מנופפים החלו אחר־כך פצעיהם. את

 את מקבלים אינם כי הכריזו הם בותיהם.
 בנובמבר. 22מה־ הביטחון מועצת החלטת

ה המפקד של משותפת עיתונאים במסיבת
הכ ערפאת, יאסר אל־פתח, ומפקד עיראקי

 רק מדיני. פיתרון נקבל ״לא השניים: ריזו
 הערבי.״ העם זכויות את תחזיר מלחמה

 עיראק, של הביטחון שר ביקר השבוע
 למחרת בעמאן. אל־תקריטי, חרדו הגנראל

 דורש העיראקי הצבא כי הודעה, התפרסמה
 למוצבי עד מערבה, עמדותיו את להזיז

ישראל. מול החזית
מקרוב? נראה הוא איך זה? צבא הוא מה

̂ר ״זל ז
 למיפקדת מזמן לא פנה זר יתונאי 1{

 לראות ביקש בירדן, העיראקי הצבא <
ה ההתקפה בעת שהצטיינו חיילים כמה

 ״אצלנו הישראלי. חיל־האוויר של גדולה
 כולו הצבא מצטיינים. בודדים חיילים אין

במיפקדה. לו השיבו גיבורים,״ צבא הוא
 אל־סוצאטר כתב מדווח פנים, כל על כך,

 העיראקיים, במוצבים לסיור שיצא הקאהירי,
 את לקבל מאוד קשה ״היה הירדן. מול

ה לקוראיו לוטפי חמדי דיווח האישור,״
ה העיתונאי הייתי — ״למעשה מצריים.
 זה.״ קטע לאורך לסייר לו שהותר ראשון

עמו שלושה פני על המשתרע התיאור,
 גם הוא הערצה. מרוב לוהט שלמים, דים

במוצבים. הנעשה של מעניין תיאור כולל
 אמר ״שם,״ מישקפת. לו נתן אחד קצין

*8 לראות יכול אתה טבריה. ״נמצאת לו,
ר ש.״ <זל האוייב יזרוטת את בירו ___הכבי
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