
במדינה
העם

חמממממם!
 של האקלים את שגא הרצל

צדק? הוא האם ארץ־ישראל. ״
 וינאי עיתונאי הרצל, זאב בנימין

 הארץ את אהב לא הונגרי, ממוצא
פלשתינה. לה קרא שהוא

 שביקר אחרי ממיכתביו, באחד
 דעתו את חיווה בארץ, הראשונה בפעם

 לנגד יהודים. לחיי מתאימה אינה שזו
 — שהכיר היהודים כמובן, עמדו, עיניו

יהודי־אירופה.
 באופן קיצר בארץ ביקורו את

 מפני זאת עשה לדבריו, פיתאומי.
 עומדים כאילו שמועות אליו שהגיעו

 סבירה סיבה נפש. לרצחו התורכים
עליו. העיק מזג־האוויר יותר:

מדינת־ על חלם עצמו הרצל
הקרירה. בארגנטינה שתקום היהודים

 כורחו, בעל כמעט שוכנע, בקושי רק
שע בסיפרו ארץ־ישראל. את להעדיף

 עדיין היהודים, מדינת היסטוריה, שה
 נושא הנדון הפרק סופית. הכריע לא
ארגנטינה?״ או ״פלשתינה הכותרת את

 העם השבוע. יותר מובן היה זה כל
 גל־החום, סבל. בארץ־ישראל היהודי
 התחיל כאשר בדיוק בציבור שהיכה

הראשון, גל־החום אחרי להתאושש
גופו. את לא אם רוחו, את הפיל

ומעו מאז ג׳נטלמנים. מיצוות
 הבריטים, על הישראלים ליגלגו לם

 איש בפוגשם מזג־האוויר על המדברים
י  נחמד, אנגלי כשיגעון נחשב זה ברעהו. -

מלומדה. ג׳נטלמנים מיצוות
 לנפש הישראלים הבינו השבוע
לג׳נטלמנים, הפכו לא הם הבריטים.

 עיקרי, נושא הפך מזג־האוויר אבל
בשיחות. בלעדי, וכמעט

שה או בכלל, לעבוד הפסיקו רבים
 תהליכי כל כמעט עובדים. פני עמידו
 ברחוב ממושכת הליכה הואטו. החיים
בלתי־נסבל. מאמץ הפכה

 בכוחו שהיה בארץ, אחד מכשיר היה ^
מזגן־האוויר. הרצל: דברי את להפריך

המ חוזה של בימיו קיים היה לא הוא
דינה.

 רבים ישראלים השבוע הציל המזגן
 במישרדים עבודה איפשר הוא מייאוש.

 להתקיים יכלו לא בלעדיו ובמיפעלים.
 אם והצגות־תיאטרון. מישפטים השבוע

תאונות־דר־ יותר הרבה בארץ היו לא
 המותקנים למזגנים, תודות זה הרי כים,
ומ מוניות אוטובוסים, בהרבה כיום

פרטיות. כוניות
 מוזר זה רקע על עושים? מה
 דירות יש עדיין הארץ. במיזוג הפיגור

 היו בהן שהחיים ללא־מיזוג, רבות
 מכוניות יש עדיין כגיהינום. השבוע
 יש עדיין מיזוג־אוויר. בהן שאין רבות,

בלתי־ממוזגים. מקומות־עבודה
 אחרי שנים וכמה 100 כי נדמה

 שנה 40ל־ וקרוב הראשונה, העליה
הת לא עדיין המרינה, הקמת אחרי ^

 עצמה את הישראלית המנטליות אימה
שהת־ כפי בארץ. האקלימית למציאות

הא ההומוריסט טוויין, מארק לוצץ
מזג־האוויר, על מדברים ״הכל מריקאי:

זה!״ בעניין דבר עושה אינו איש אך
— בישראל גם נכון היה זה השבוע

 התלהב לא טוויין מארק שגם ארץ
בה. ביקר כאשר ממנה,

הממשלה
הכלבים מילחנזת

 משני האחראיים לאנשים
הלב. כואב הצדדים

יותר♦ קל לאידיאולוגים ״־י
 מגלגלים הלוליינים ואילו
ציבעוגיים. כדורים באוויר

 נקרא באוויר מטוסים שני בין קרב
 אפשר כך ״מילחמת־כלבים״. באנגלית

הלביא. מטוס על הקרב את לכנות גם
ל יכולים שאינם כלבים, שני כמו
 המטוס חסידי נאבקים מזה, זה הרפות

באופק. נראה אינו סוף ושום ומתנגדיו,
זה מול זה עומדים מעשית, מבחינה

)6 בעמוד (המשך
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המלכודת
 מטורף. רעיון זהו , כאורה ■1

 שנבנה בעולם, ביותר האדיר חיל־הים את לקחת /
 קטן לבקבוק אותו ולהכניס לגמרי, אחרת למטרה
מטורף. זה הרי — הפרסי״ ״המיפרץ הקרוי

 פוליטית■ תוכנית שום כלי זאת לעשות
 זה הרי — מוגדרת מטרה ללא אסטרטגית,

יותר. עוד מטורף
עכשיו. שקרה מה זה

 חיל־הים סבל המיבצע של הראשון בשלב כבר
 מגוחכים. כמעט מבישים, מכישלונות האמריקאי

 הימי הנשק מפני יעילה הגנה לו שאין הסתבר
 שכחו הצי מתכנני המוקשים. — ביותר הפרימיטיבי

 שולות — ביותר הפשוטים הכלים את לבנות
 להביא שכחו שישנם האמצעים את גם מוקשים.
 עד יקרים שבועות ואבדו מועד, בעוד למיפרץ
שהובאו.

 אמריקאית אוניית־מילחמה נפגעה כן לפני עוד
 של משווע חוסר־מיומנות בגלל עיראקי, מטיל

צבאי. לדין הובא לא האחראים מן איש הצוות.
מפו היותר האנשים ההתחלה. רק זוהי
 הרכה לבזיוגות מצפים כוושינגטון כחים
 אינו שאיש מיבצע, בעיקבות גדולים יותר
לתוכו. גלשו בדיוק כיצד יודע

חוסינה בחנות לווייתו •
כמה של תיכנונם פרי הכל שזה הסבורים ש ^

מתוחכמים. סובייטיים ו/או ערביים מוחות
כוויית. מצד באה הראשונה הפרובוקציה

 שלה הנפט עיראק. של בעלת־ברית היא כוויית
הנפט. על מאיימת איראן המיפרץ. דרך עובר

 וזו ברית־המועצות, אל כוויית פנתה לה בצר
 תחת להוביל מוכנה היתה היא התשובה. את סיפקה
הכווייתי. הנפט את דיגלה
 בוושינגטון אנשי־המאצ׳ו יכלו לא זה, אתגר מול
 דגלים לספק הציעו הם בחיבוק־ידיים. לשבת

 עליהן ולהפקיד כוויית, של למיכליות אמריקאיים
האמריקאי. חיל־הים של שמירה
 סרטים — הסרטים מן תסריט היה זה

 ה־ במאה האימפריה פאר את המתארים
מת הדגל מופיעות, אוניות-התותחים .19

וה יורים, התותחים ברוח, בעליזות נופף
 הפראים על נוסף ניצחון נוחל הלבן איש

השחורים/החומים/הצהובים.
 ימינו של והמציאות לה, חלפה 19ה־ שהמאה אלא
 הוא כשהנשיא גם סרט, אינם והחיים יותר. מורכבת

מהסרטים. שחקן
 הפגוע שהנשיא להוכיח כדי נעשה שהכל יתכן

 סיבר איראן. לגבי ודווקא ויעיל, פעיל עדיין הוא
טיפשי. למעשה טיפשית
 התפרץ כך בחנות־החרסינה, האגדתי הפיל כמו

 ביותר. עדינה ימית זירה לתוך האמריקאי הלווייתן
 תהיה — עגומות בהכרח יהיו התוצאות כי נראה

תהיה. כאשר ההתפתחות

אחר רצד התעונות •
הרקע. את לנתח יש האפשרויות על לעמוד די ך*

 לידי ביבשה הגיעה איראן־עיראק מילחמת
 בזירת־ יש לאיראן כי גמור, תיקו זה אין קיפאון.

 מספיק אינו זה שיתרון אלא ברור. יתרון המילחמה
 לידי ולהגיע האיראני החלום את להגשים כדי

צבאית. הכרעה
 היכולת לעיראק הכלכלית. בזירה המצב שונה

 פגיעה על־ידי בייחוד האיראניים, באינטרסים לפגוע
 במיתקני־הנפט פוגעת כשעיראק האיראני. בנפט

 גוזלת היא האיראני, הנפט את המובילות ובאוניות
 לרכישת הדרושים הכספיים המשאבים את מאיראן

נשק.

 המיל- של הבסיסית התמונה כן, על זוהי,
 לעיראק ביבשה, יתרון יש לאיראן חמה:

בים. יתרון יש
האמריקאי. הלווייתן נכנס הזאת, המציאות לתוך

 הנפט את יאבטח הוא משימתו, את ימלא הוא אם
 עיראק ואילו עיראק. של בעלת־הברית כוויית, של

האיראני. בנפט לפגוע להמשיר יכולה
 אר־ של ישירה התערבות זוהי כלומר:

איראן. נגד עיראק לטובת צות־הברית
 הרי להגיב, ולא לשתוק יחליטו האיראנים אם

 העיראקי היתרון לרעתם. לנטות הסיכויים עשויים
 זקוקה שהיא בנשק להצטייד תוכל לא איראן יגבר,

 את לעשות איראן תצטרך במאוחר או במוקדם לו,
 לשביתת־נשק להסכים לעשות: רוצה אינה אשר

עיראק. שרוצה כפי ולהסדר,
 האיראנים אם יתרחש מה היא: השאלה

בחיבוק־ידיים? יישבו לא

סינשים רא מטורפים, •
 לא נאמר הדתיים, הקנאים איראן, מנהיגי ל **

טיפשים!" לא הם אבל מטורפים, ״הם אחת:

 בתיחכום מעשיהם את לכלכל מסוגלים הם ואכן,
קר. ובחשבון מפתיע
 חיל-הים את תקפו לא הם הפעם. גם נוהגים הם כך

 קטנות, בפגיעות מסתפקים הם מייד. האמריקאי
 במיכלית שפגע האלמוני המוקש בלתי־מזוהות(כמו

 זו התאפקות מתאפקים. הם לזה מעבר הכווייתית).
 של בעלות־הברית אצל רבה באהדה אותם מזכה

 ההרפתקה כל את הרואות באירופה, ארצות־הברית
 בארצות־ תומכת צרפת רק כולן, מבין רעה. בעין

 תאצ׳ר של בריטניה וביניהן האחרות, כל הברית.
למיבצע. מתנגדות הפרו־אמריקאית,

להגיב איראן יכולה תקופת־התאפקות, אחרי

 הקומנדו פעולת או טיל שיגור — אחת ימית במכה
הימי.

אז? מה
 בין תגובות. של מגוונת תוכנית יש לאמריקאים

 איראניים, טילים חיסול איראן, ערי הפצצת 'השאר:
איראניים. צבאיים במיתקנים פגיעה

 כמו מדינה איראן. את תביס לא כזאת פעולה
 של הדתית הקנאות כי להביס. כלל אי־אפשר איראן

 לחיי־ ערך אין פגיעה. כל מפני אותה מחסנת העם
הזה. בעולם אדם

ה מהלומת ההפוכה: התגובה צפויה
 השטן שליחי האימפריאליסטיים, כופרים
 אותה ותלכד איראן את תחשל הגדול,
ההנהגה. סביב
 לארצות- שינאה של חדש גל יציף איראן את

 שניסתה כפי לצידה, איראן את למשוך תחת הברית.
 וושינגטון תדחוף האיראנית, בעיסקת־הנשק לעשות

הסובייטים. לזרועות איראן את
 שם פעילים והם בטהראן, שגרירות יש לסובייטים

 מנהל הסובייטי סגן־שר־החוץ כי נודע השבוע מאוד.
 מברית־ שתוביל מסילת־רכבת, לבניית משא״ומתן
 איראן על אמריקאית התקפה למיפרץ. עד המועצות

זו. השפעה תחזק
 פעו־ ברית־המועצות תיזום ביותר, הטוב במיקרה

 פוליטי ביתרון ותזכה ועיראק, איראן בין לת־תיווך
ביו הרע במיקרה זה. חשוב אסטראטגי באיזור גדול

 לפתע עצמה את למצוא ארצות־הברית עלולה תר
ברית־המועצות. עם גלובלי בעימות
 עם בשותפות כוויית, כי הסבורים יש

 המהלד כל את תיכננה וסעודיה, עיראק
די מראש הזה  ארצות־הב- את להכניס כ
שכ היא הערבית התיקווה זה. למצב רית

למל שנכנסה ארצות-הברית תרגיש אשר
 להיחלץ כדי כוחה כל את תפעיל היא כודת,
 למילחמת קץ שתשים כך על-ידי ממנה,

לעי הנוחים בתנאים — עיראק-איראן
ראק.

הרדמה קת■ •
 מבחינה המיבצע של ביותר השלילי צד ^

שלי כל לארצות־הברית שאין הוא אמריקאית 1 (
ייע שלא דבר עשתה וושינגטון ההתפתחות. על טה

 החלטות של לבת־ערובה עצמה את הפכה היא שה:
הזולת.

 עיראק כי עיראק, קל בת־ערובה היא וושינגטון
 שמטוסים בכך די למשבר. להביא עת בכל יכולה

 איראני, נפט הנושאת אוניה עכשיו יפציצו עיראקיים
בהת תגיב שאיראן כדי איראניים, מיתקני־נפט או

 תצטרך ארצות־הברית האמריקאי. חיל־הים על קפה
כלל. בו רצתה שלא לעימות ותיכנס להגיב,

 איראן כי איראן, של בת־ערובה גם היא וושינגטון
 על־ידי אם — המהלכים את להכתיב עכשיו יכולה

אי־תגובה. על־ידי דווקא אם תגובה,
 כי שנה מאה לפני אמר חשוב אמריקאי גנראל

 על האוייב את ״להושיב היא האסטראטגיה מטרת
 כל שבו מצב ליצור משמע: דילמה״. של הקרניים

 הפרסי במיפרץ לרעתו. יפעל האוייב של מעשה
 את הושיבה היא לעצמה. ארצות־הברית זאת עשתה
 תהיה תוצאה וכל דוקרניות, קרניים שתי על עצמה

לרעתה.
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י לנצח. סיכוי כל אין שבו מצב —

שרירים לעשות


