
 בועוים בוקע באו. העיראקי נמרהנפט כיבוש את האיואנ״ס הח״רים חגגו נו
 - ׳שואל עד אלה מאורעות משביעים כיצד מסביו אבנו■ אוו■ מיתקנייהנבט.

המדינה ביטחון נדב■ איואן־עיראק במירחמת נדונים וסיס״ם סננות ואיד!

הכסף. על חבל המאמין. על בל
מעוניין. אינני הוכיין המלך 1 1

 ריצ׳רד ביקור־פתע. ערך מובארכ חוסני הציע. פרס שימעון
 לעמאן נסע אל־בז אוסמה ואנה. אנה רץ המיסכן מרפי

 ובעל־פה בכתב הודעות היו פיסגה, היתה חשובה. להתייעצות
ובמשתמע. ובמפורש ^* ******* ****** •*4■**** ■■י****** ***■י 4ייג* ***** ****** *1 3 1> מ * 9 1 ♦ ■ י(0 . 1 ו ן 1 ן9ו *10 ה ו> ! • ן ^

 אש״ף פרס. שיל האחרונה ההזרמנות מועדון רוטציה־שמוטציה.
 מעוניץ. איננו המלך שם. אש״ף פה.

מישהקים. משחק אינו המלך פנים. העמדת ד אין
 בתוך כל־כך שקועים והאמריקאים הישראלים היו אלמלא

 הם סביבם. שמתרחש במה להתעניין פעם מד* טרחו ,ואילו עצמם.
 המאמץ כל את לעצמם לחסוך יכלו הם מכך. מופתעים היו לא

והבנזץ. והכסף
 שום המערבי. בגבולו שקורה במה מעוניין איננו הוסיץ המלך

שם. בוער אינו דבר
חרש״. כל אין ..במערב לעצמו: להגיד יבול הוא

•לס*•*^ ^ללדן
 שהוא מפני פרס. שימעון של במישהקיו מעוניין אינו המלך
א־ראן־עיראק• במילהמת מעוניין
מעיניו שינה מדירה החרדה מעוניין. בחב ולא

מרם ש״הדגו
 התעניינות מעוררת א־ראן־עיראק מילהמת אין ישראל ף*
מיוהדת. ^

לנו? נוגע זה מה אדישות. היא המצויה הגישה
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 איתן, רפאל הגדול, הפדימיטיב זאת שאמר בפי
 כמה השיני: את אהד ..שייהרגו אופיינית: בהערה

שיותר:״
 עתידיים. מצבים בחיזוי העוסק בכיר ממלכתי גוף אין בישראל

 נערך לא מעולם תבוא. שלא צרה לכל תוכניות־מגירה ובהכנת
 במליאת• או בוועדת־החוץ־והביטחון. או בקאבינט. או בממשלה.

 ממיזרח המילחמה של האפשריות התוצאות על רציני דיון הכנסת
לחידקל.

 יום־יום. בענייני השקועים הפוליטיקאים. את מעניין זה אין
יותר. דחופים עניינים יש לשרים
 לפתע, להתעורר ישראל עלולה הימים מן ביוב אך

 עליה משפיעה איראך־עיראק מילחמת כי ולהיווכח
מאוה־מאוד.

חו הנ הראשון •
 של נהרות בה נשפכו נוראה. היא איראן־עיראק **ילחמת

 כבר היא בלתי־ספורות. רבבות בה ניספו ולמעות. /דם9
הראשונה. ממילהמת־העולם יותר נמשכת

 את נתנו ישראליים מדינאים וכמה ההלה. כשאך
שמא בלבד: אהד חשש אצלם קייב היה עליה, דעתם
העיראקים. ינצחו
 כדרכם העיראקי. הדיקטטור הוסיין. סדאם יזם המילחמה את

 חשבון לו היה הזדמנות. לנצל רצה הוא צבאיים. רודנים של
 בעיקבות נהרס האיראני הצבא לחלוטין: ומוטעה הגיוני. פשוט,

 חיל־האוויר הוצאו־להורג. הקצינים מיטב חומייני. של המהפכה
 ומוחצת. קצרה במילחמה לפתוח אפשר במיוחד. סבל האיראני
בשעתו שסופחו העיראקיים החבלים את איראן מידי להוציא

 גם ניתן ההזדמנות באותה כפוי. הסכם בעיקבות השאה, על־ידי
 ובכך באיראן, הקנאי השיעי המישטר על ניצחת מכה להנחית
סוני. ושילטון שיעי רוב יש שבה בעיראק. דומה מהפכה למנוע

 אנשי־ של לעיניהם נכון. הזה שהחשבון אז האמינו ביישראל
 ינחל העיראקי הצבא מבהיל: חיזיון הצטייר ישראליים ביטחון
 הצבאות עם יתאחד מערבה, יפנה ואחר־כך במזרח, מזהיר ניצחון

ה סוריה של י ישראל. על ויאיים ד
המחודדת״. של.,החזית הפיוט נוצר כך
 שכתבו כפי — ישראל עסקה הרעה פני את לקדם כדי

 פי על לאיראן. נשק באספקת — בהרחבה הזרים העיתונים
 סיפקה האמריקאים. של המלאה ובידיעתם הממשלה. החלטת
 ונשק ציוד למטוסיה, חלפים ידיעות) אותן לאיראן(לפי ישראל
 לאפשר עיראק, מול איראן את לחזק הממרח שונים. מסוגים

כסף. קצת להרוויח אגב, בדרך וגם. מעמד. להחזיק לה
 גידולים, וכמה כמה צמחו הזה השורש מן

 פרשת כמו גידולי־פרא וגם ולא־־רישמיים, רייטמיים
ברעם. אברהם תת-אלוף

ודם גוץ ♦ניצת
 ■ גורם נכנס לתמונה הזה. החשש את הפריכה מציאות ך*

בירושלים. לא וגם בבגדאד לא — מראש נחזה שלא \ (
 את עוררה המילחמה מעמד. החזיקה איראן
 וטיפחה האיראני, העם •טל ביותר העמוקים הרגשות

גבולות. יודעת שאינה מילחמתית קנאות
 של גלים־גלים התייצבו העיראקית מכונת־המילחמה מול
המישמרות והתותחים. הטנקים על שעלו שיעים. קנאים


