
ם טנקים פ מ׳ז ד חמה למיל הפנה1 בזק מילחמת - י
 יצורים אולי החיצון, החלל מן כנראה מסתורי, כוח :המסקנה מן מנוס ין <<
■ בבגדאד. הנבנה הגרעיני הכור את שעבר בשבוע שהפציצו הם ממאדים, י

למעשה. באחריותו הודה לא אחר גורם שום :פנים כל על
 שאר בכל מתפארים שהם אף במיבצע, היתה לא שידם לטעון מתעקשים האיראנים

 שגיא, יהושע האלוף הישראלי, אמ״ן שראש למרות וזאת בעיראק. שהיו ההפצצות
 אינם שהאיראנים כך על תמיהתו את הישראלית בטלוויזיה כן לפני ימים כמה הביע

בכור. פוגעים
 היא זו. מוזרה כמילחמה הברוכה היחידה התעלומה זאת אין אכל

ותמיהות. תעלומות רצופה כולה
 לענייני ואירופיים ערביים מומחים עם בשיחות באירופה, ימים כמה השבוע ביליתי

 כלשהי תרומה לתרום בכוחי יש אולי אך התעלומות. כל את פיענחתי לא עיראק.
 ואמצעי- המדיניים החוגים כל על זו בשעה הפרוש הסמיך, הערפל מן חלק לפיזור

בישראל. התיקשורת

חוס״ן? סואם וזיהו :1 תעחוזה #
 ויוזם הבלעדי השליט עיראק, של החזק האיש אל־תכריתי. חוסיין ראם

המיבצע. יי
 — שלו שם־המישפחה בלבד. חוסיין סדאם שמו השם. בכתיבת נכשלתי — סליחה
חוק. פי על בוטל בוטל. — אל־תכריתי

 השימוש את כפירוש האוסר חוק מככר לא נחקק כעיראק כן.
כשמות־מישפחה.

 — בשמו לו שיקראו רוצה הוא איו אחד. הסבר רק יש השליט של ליריביו ? מדוע
 במדינה ובעלי־השררה אנשי־המפתח שאר לכל שיקראו גם רוצה הוא אין אל־תכריתי.

אל־תכריתי. שם־המישפחה: אותו יש לכולם כי שלהם. בשם־המישפחה
 כמעט הערבית, בחברה כמקובל בעיראק. עיירה היא תכרית אל־תכריתין זה מה

הש הזה השבט בני בני־תכרית. של השבט — השבט לאותו שייכים העיירה בני כל
בעיראק. ומוקדי־הכוח המישרות כל על תלטו

איך מדי. יותר בולטת זו תופעה היתד, שלהם, בשם־המישפחה השתמשו אילו

 של אגף־המודיעץ ראש היה זה איש החדשה. ראש־הממשלה הודה אמריקאית,״ ברכבת
 ארצות־ של המרכזית סוכנות־הביון עם אמיצים קשרים בעל שהיה העיראקי, הצבא

ואנטי־סובייטית. פרו־אמריקאית היתה בעיראק מהפכת־הבעת׳ הסי־איי־אי. — הברית
 וצמרת המוני, טבח של מהדורות וכמה בעיראק, תהפוכות כמה היו. מכן לאחר

 מיפלגת של ביותר הבכיר הקצין בידי השילטון נפל לבסוף מאוד. הצטמקה אל-בעוד
תכריתי. היה הוא בכר. הגנרל היה זה בחיים. שנותר אל-בעת׳
 כובכו דרך הזה השבט כקרב כשילטון. התכריתים נמצאים מאז

 האיש הפך הוא אל-תבריתי. חוסיין סדאם ושאפתני, צעיר עסקן של
להלכה. נשיא־המדינה גם ולבסון? למעשה, המרכזי
 לליל- אחראי היד, הוא הלאומי. בספורט הרבה שעסק קיצוני, איש הוא סדאם

 קמו כאשר יהודים. שמונה ביניהם מאוייביו, 300כ־ בגדאד בחוצות נתלו שבו הדמים
היש (העיתונות התלויות. הגופות במאות מקושטת עירם את מצאו בבוקר, הבגדאדים

הקורבנות.) בקרב קטן מיעוט היו אלה אך התלויים, ליהודים רק לב שמה ראלית
הזר. כאוייב להלום החליט הרשמי, העליון לשילטון שהגיע אחרי

נ־ זאוז? וטה ע הוא ע וזזו :2 ה עחמ ס #
החרפה, את למחוק ביקש הוא פשוט. לאומי מניע מתוך כל קודם פעל דאם

י לה. אחראי היה עצמו שהוא י
העי בצבא היכה הכורדי המרד נפש. עד מים בעיראק הגיעו שנים כחמש לפגי

 הגדול, שצבאו הסמוכה, איראן של השאה על־ידי נתמכו הכורדים אותו. והתיש ראקי
 • ואישר בגין מנחם פיטפט שעבר בשבוע עיראק. על איים אמריקאי, בנשק המצוייד
למור והמציאה הכורדי במרד תמכה שישראל :גלוי סוד בגדר כה עד שהיה דבר רשמית

.*• אחר* וסיוע מדריכים נשק, דים
 את השיג כאשר בהם ובגד ציני כאופן הכורדים את ניצל השאה

 הוא לבגידה. שותפה היתה השאה, ידידת היונה שישראל מכיוון מטרתו.
ויתו העיראקים מן השיג זאת תמורת העיראקים. לחסדי אותם הפקיר

 כגבול מסויימים שטחים מסירת אותם; והשפילו להם שהכאיבו רים
שאט־אל-ערב. על הריבונות וחלוקת

 המדינה בכל אוסרים פשוט :קולומבוס״ ״ביצת של השיטה לפי ? הבעייה את פותרים
בשמות־מישפחה. השימוש את האזרחים כל על

לגמרי. רציני זה ן כבדיחה מצלצל זה
ז עיראק על התכריתים השתלטו איך

היום. של להתפתחות הסבר בו יש כי אותו, לתמצת כדאי היסטורי. עניין זהו
 בראש בעיראק. המלוכה את שנים 22 לפני שהדיחה המהפכה, היתד, בראשית

קאסם. עבד-אל-כרים הגנרל עמד המהפכה
 היה המצרי עבד־אל־נאצר גמאל לשיאו. הערבי האיחוד רעיון הגיע הימים באותם

 (״התחייה״) ,אל־בעת מפלגת היתה האיחוד נביאת ואילו הערבית, האחדות גיבור
להת וצריכים אחת, אומה מהווים הערבים שכל לרעיון הטיפה אל־בעת׳ הערבית.

אחת. במדינה אחד
 שכן כל ולא הערבי, העולם על עבד־אל־נאצר של בהשתלטותו רצה לא קאסם

 — הערבי העולם מרכזי שני — ובגדאד קאהיר בין ההיסטורית ההתחרות עיראק. על
 בעיראק. ,אל-בעת ואנשי חסידי־נאצר את לחסל החליט הוא חדשה. בצורה התלקחה

הקומוניסטים. הערבי: לאיחוד שהתנגדה ביותר החשובה במיפלגה נעזר כד לשם
המו שחיטה בעיראק נערכה מוסקווה ובחסות קאסם ביוזמת וכך,

 בהמוניהם. והכעת׳יסטים הנאצריסטים את רצחו הקומוניסטים נית•
עצמם. את השניאו כך כדי תוך

 כאשר כי בעיראק. הלאומי הספורט הן המוניות שחיטות כי התברר מהר חיש
בקומו נורא טבח ערכו הם אל״בעת/ אנשי של תורם בא קאסם, של מישטרו הופל

לרבבות. ואולי לאלפים, הגיע המיספר אך — נרצחו כמה יודע אינו איש ניסטים.
לממשלה ״הגענו לשילטון. להגיע להם עזר מי כלל הסתירו לא אל־בעת׳ אנשי

 200כ־ שאורכו גדול, מעבר-מים זהו וחידקל. פרת הנהרות שפך הוא שאט־אל־ערב
 שייכים המים כל היו תכתיב־הכניעה לפני קילומטר. עד מגיע ורוחבו קילומטרים

 לעיראקים. מם לשלם צריכים היו האיראניים לנמלים דרכו שהגיעו וד,אוניות לעיראק,
האיראני. החוף לאורך הנהר, מחצית על הריבונות לאיראן נמסרה בהסכם

 המוכיח דבר — זה הסכם־בפייה לחסד בדי להזדמנות חיכה סדאם
 הוא אם להסכם ערך בל שאין הנושנה ההיסטורית האמיתה את מחדש
 לסכלו. והזומם עימו משלים שאינו אחד, צד על נכפה

הפחד. גם אלא עיראק, את ממריצה הנקמה רק לא אך
 השיעים את לקומם חומייני האיית־אללה משתדל בשילטון, הראשון יומו מאז
 למרות — העיראקיים הכורדים את להמריד גם משתדל הוא ממשלתם. נגד בעיראק

*״ אוטונומיה. ותובעים לחומייני מתנגדים האיראניים שהכורדים
 אישיות. מסיבות נובעת בפרט חוסיין ולסדאם בכלל לעיראקים חומייני שינאת

 לשאה, מסוכן להיות התחיל כאשר בעיראק. הגולה חומייני ישב רבות שנים במשך
 האולטימטיבית, לדרישה להעתר נאלץ סדאם תומייני. את .לגרש מעיראק זה תבע

המעשה. את שכח לא הוא לצרפת. גלה וחומייני

 את ואחרים, ילין־מור נתן שימעוני, חביב עם יחד יסדתי, ׳60ה־ שנות בראשית *
 בפאריס. המרד ממנהיגי אחד עם נפגשתי חופשית״. כורדיסתאן למען הישראלי ״הוועד
 על ופעלה דעתנו את קיבלה ישראל ממשלת כאשר פעולתו את הפסיק הוועד

בחשאי. — פיה
 תובעים האלה החלקים כל ותורכיה. איראן עיראק, בין מחולקת כורדיסתאן ארץ *•

ועצמאות. איחוד על וחולמים אוטונומיה


