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יר על להגן חוזר■/ פי על התחייבה, בריטניה

הח ארצות־הברית חיצוג־ת. התקפה מפני דן
עי וראש״ממשלת לעיראק, נשק לספק ליטו
 שעיראק חצופה, בפשטות השבוע, הודיע ראק

 — שני סיבוב של במקרה ירדן לעזרת תחוש
בידה. האמריקאי כשהנשק
 אפשרות פירושו: אלה בתנאים שני סיבוב

 וודאות בריטניה, עם מזוינת התנגשות של
ב הפסקה ערב, ארצות רוב עם מלחמה של

 הפסקה האמריקאיים, המענקים כל של טוחה
האמריק המגביות כספ־ של כמעט״וודאית

הגרמניים. והשילומים איות
 להכריע. שצריכים הגורמים אלה ואין יתכן

בחשבון. לקחתם יש אשר גורמים אלה אולם

 הנדבות. בכספי אי״תלות פירושה: זו מאות
עבו בכוח עצמה, את המפרנסת מדינה רק

 מסוגלת מותרות, על לוותר ובנכונותה דתה
 שמיופה" במקום — מדיניות לנהל בכלל
 ״עצות ויתן ראש־הממשלה אצל יבקר זר כוח

ידידותיות״.
 יכול אינו ברכיו, עיי נדבות המבקש עם

זקופה. בקומה קיומו על ללחום
 המיחב, לעומק חדירה הוא: השני התנאי
 כל בתוך הריאקציוני במשטר פעילה מלחמה

 הדרך זוהי אך קלה. דרך זו א־ן ערבית. ארץ
הסתום. המבוי מתוך המיבילה היחידה

 כמעט מנותק. משלם על כיום חיה ישראל
מיאהוד — קדמית עמדה הוא בה מקום כל

 על־ ישתנה לא זה מצב עקרבים. מעלה עד
 על־ לא גם אויבים, משלטים לעבר צליפה ידי
 ה־ למשלט. משלט בין שטח״הפקר כיבוש ידי

 — האויב מי נכונה ראייה הוא היחיד פתריו
שלו. במשלטיו שלטונו ושבירת

 ישראל בין המאבק מן להתחמק אי״אפשר
הריאק לבין והמתקדמת־יחסית הדמוקרטית

מדי אולם השכנות. בארצות הפיאודלית ציה
 בכל הנעזרת ונועזת, דינאמית פעילה, ניות

 ריבונית, מדינה של הממלכתיים האמצעים
להע ערב, עמי לתוך זה מאבק לשאת יכולה
 ובגדאד. דמשק לעמאן, ממעלה״עקרבים בירו
 התגמול לדרך בניגוד המרחבי, הפתרון זהו

ומלחמת־העמים.
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 שעה הארונות, את ליוו המונים
הרוצהים. כערוגות יצאו שהחוקיים

 אילם קודר, יגון תמונת :הורים
המומים. וקרוגים הורים של

ע ק ר ט ה ס לי א רי פ מ ^ ,ה
 למצב העין, מן הסמוי אך האמיתי הרקע

 האמריקאית המדיניות פניית הוא הגבול על
ישראל. נגד

הדמו מיבצר שהיא לטעון יכולה ישראל
ה בחזית להגנתו אבן־פינה במרחב, קרטיה
צוח האמריקאיים הדיפלומטים אולם מערב.

הדיפ לפניהם שצחקו כשם אלה, לטענות קים
סומ הם דומות. לטענות הבריטים לומטים

 — בארצות״ערב הקיימים המשטרים על כים
 אלה משטרים הבריטים. עליהם שסמכו כשם

 קידמה. מכל חוששים הם ריאקציוניים. הם
מטבעם. אנטי״ישראליים הם

האינ לבין העברי האינטרס בין ההתנגשות
 ובאותו הסיבות. מאותן באה קאי האמר טרס

ה לבין הישוב בין ההתנגשות כמו הגיון,
לעז לצפות אין שהפעם אלא הבריטי. שלטון

 גם כיום פוזל הסובייטי הגוש החוץ. מן רה
במצ בגלוי תומך ערב׳ מדינות לעבר הוא
המשט ידידות על מתחרים הגושים שני ודים.
 לצורך להקריב, מוכנים שניהם הערביים. רים
ישראל. מדנת את זה,
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האו הם אלה ריאקציוניים משטרים
 המלחמה. תסתיים לא הם, קיימים עוד כל יב.

 בכוח זאת לעשות א־״אפשר לקעקע. יש אותם
בלבו. הנשק

עצי ישראל. עצמאות הוא הראשון התנאי


