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נוׂשאונט מס' 49

דבר העורך
שלום לכם,
ביום שני ה 25-בפברואר יתקיים מפגש חברים נוסף במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב.
הפעם נשמע את הרצאתו של סגן יושב הראש שלנו ,מנחם לדור ,על ריגול בבולאות.
זהו נושא מרתק ,ואנו מקווים שחברים רבים יבואו .ההרצאה תחל בשעה חמש אחר
הצהריים .נא לא לאחר! שימו לב שהפעם המפגש הוא ביום שני ,כדי לאפשר לחברים
נוספים ,שאינם מסוגלים להגיע בימי חמישי ,להצטרף אלינו.
במהלך החודשים הקרובים נקיים את האסיפה השנתית של האגודה שלנו .השנה גם
נקיים בחירות לבעלי התפקידים השונים ,ונשמח מאוד אם חברים חדשים ייכנסו למעגל
הפעילות ויתמודדו על חברות בוועד .המעוניינים להציג את מועמדותם מתבקשים לפנות
למזכיר איל"ת ,רן ברש.
נושאונט שלנו חוגג בר מצווה עם היכנסו לשנת הפעילות השלוש-עשרה שלו! הגיליונות
הקודמים שלנו זמינים לכל באתר האינטרנט של האגודה .מספר חברים פנו אלינו
בבקשה לקבל העתקים מודפסים של כל הגיליונות הללו ,ואנו שמחים להרים את
הכפפה .ניתן להזמין הדפסה צבעונית של כל גיליון במחיר של  ₪ 10כולל משלוח
בדואר ,או ארבעה גיליונות של שנה כלשהי תמורת  ₪ 25כולל משלוח .מי שמעוניין
לקבל סט מלא של כל הגיליונות מ 12-השנים הראשונות של נושאונט יוכל להשיג את
מבוקשו תמורת  ₪ 200בלבד!
שלכם,
יורם ולורנס
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הגורמים לפרוץ מלחמת איראן – עיראק :חלק ב'
מאיר בר
בחלקו הקודם של המאמר ראינו כיצד המהפכה האסלאמית של שנת  1979הציתה את
האיבה בין שיעים לסונים ,והעמידה את הממשל הסוני והחילוני של צדאם חסין בסכנה
של ממש .אם ניקח בחשבון את האיבה הבסיסית שבין הפרסים לערבים ,שגם עליה
עמדנו בחלקו הראשון של המאמר ,הרי שנסיבות פריצתה של מלחמת איראן – עיראק
נראות ברורות למדי .אולם למלחמה היו סיבות עקרוניות נוספות ,הקשורות לנתיבי מים
קריטיים ושאיפות טריטוריאליות ,ואליהן נתייחס בחלק זה של המאמר.

נהר שט אל-ערב
בין עיראק לאיראן ניטשו סכסוכים טריטוריאליים עוד בטרם סילוקו של השאה בשנת
 .1979הבולט שבהם נסוב סביב השליטה בנהר שט אל-ערב ,נתיב המים המקשר את
המפרץ עם הנמל העיראקי בצרה ועם הנמלים האיראניים ח'ורמשאהר ועבדאן .בין
המדינות התגלעו סכסוכים מהותיים נוספים – החל בתביעות הדדיות לשליטה בשלושה
איים בעלי חשיבות אסטרטגית בכניסה למפרץ
הפרסי ,וכלה בשליטה על חבל הארץ ח'וזיסטאן
העשיר בנפט .אזורים אלה נודעו כבעלי חשיבות
עליונה עבור המדינות שתרו אחר מוצא ימי,
משאבי נפט ושליטה על שטחי מפתח הגנתיים
לאורך הגבול היבשתי.
הסכסוך על השליטה בנהר השט אל-ערב ,הנוצר
מהתמזגותם של נהרות הפרת והחידקל ,קיבל
עשן מיתמר מעל מפעלי הזיקוק
משנה חשיבות בשנת  ,1908לאחר גילוי הנפט
על גדות המפרץ הפרסי
באיראן .עבור שתי המדינות שהן יצואניות נפט
אדירות ,היווה הנהר עורק כלכלי קריטי המאפשר ייצוא נפט באמצעות מיכליות .עיראק,
בהובלת צדאם ,לטשה עיניים לנמל הנפט האיראני החשוב עבדאן שעל גדות הנהר,
לעיר ח'ורמשאהר ולשדות הנפט שלאורך הנהר ,וראתה
בכיבוש שטחים אלו הנחתת מכה אנושה לשאיפות איראן
להשגת מעמד של מעצמה כלכלית אזורית במפרץ.

שיפוץ בית הזיקוק עבדאן
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תעשיית הנפט האיראנית הענפה באה לידי ביטוי בבול
שהנפיקה איראן ביוני  1983לציון "שבוע האקולוגיה" ובו
נראה המפרץ הפרסי והשט אל-ערב עצמו .בבול נראים
מטוסי קרב מפציצים את אחד מבתי הזיקוק הרבים
הפרושים על גדות הנהר ,אשר הפכו את האזור ליעד
נכסף לכיבוש מחד ,ויעד להפצצות אוויריות מאידך .בבול
נוסף שהנפיקה איראן באפריל  1989נראה בית הזיקוק
עבדאן לאחר שיפוצו המקיף מההרס שנגרם לו כתוצאה
מההפצצות העיראקיות.
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סלע מחלוקת נוסף בין איראן לעיראק היה כיבוש האיים האסטרטגיים אבו מוסא ,טונב
הגדול וטונב הקטן על ידי השאה מידי מועצת האמירויות הערביות המאוחדות בנובמבר
 .1971האיים אפשרו שליטה על התעבורה הימית במיצר הורמוז ,המקשר בין האוקיינוס
ההודי למפרץ הפרסי .בשנת  1971השאה האיראני היה בשיא עוצמתו .עיראק נאלצה
לצפות בחוסר אונים באובדן הטריטוריות ,והסתפקה בניתוק היחסים הדיפלומטיים עם
איראן .לנוכח החולשה האיראנית ,לכאורה ,בשלהי שנות ה '70-הגיעה עיראק למסקנה
כי הגיעה השעה להשבת איים אלה לבעליהן .באמצעות השבת האיים שאף צדאם חסין
לפרוש את חסותו על אחיו הערבים במפרץ ,ולמצב עצמו כמנהיג העולם הערבי כולו.

מעטפת יום ראשון מעיראק לציון יום הסביבה הימית האזורית

צדאם עשה שימוש בצינורות תעמולה רבים על מנת לנגח את איראן על "חמדנותה
הטריטוריאלית" ב"מפרץ הערבי" (הוא מעולם לא הכיר בשם "המפרץ הפרסי") .בספרי
הלימוד של תלמידי עיראק נכתב" :אזור המפרץ הערבי נתון לחמדנות האיראנית זה
מאות שנים .הסכנה האיראנית לאזור המפרץ דומה לסכנה הציונית בפלסטין ,שכן איראן
טוענת לשווא שאזור המפרץ הערבי ישוב להיות שלה ...לשם הגשמת החמדנות
הפרסית באדמות הערביות ,קשרה איראן קשר עם בריטניה בשנת  1971לכבוש את
שלושת האיים הערביים הנמצאים במפרץ הערבי – טנב הגדול ,טנב הקטן ואבו מוסא,
וזאת לאחר שבריטניה נסוגה מהם .בשל כיבוש איים אלה הפכה איראן לשליטה על
מיצר הורמוז שבמפרץ הערבי" .ביטוי בולאי לתפישה העיראקית את המרחב ,ניתן
לראות בבול שהונפק באפריל  1988לציון "יום הסביבה הימית האזורית" .אמנם על
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הבול לא נכתבו המילים "המפרץ הערבי" ,אך בחותמת שלוותה למעטפת היום הראשון
הוטבעו מפורשות המילים "יום הסביבה באזור המפרץ הערבי".

הסכם אלג'יר והמאבק בכורדים
הבולאות בעיראק פותחת בפנינו צוהר להבנת מאמציו של השלטון העיראקי לאמץ את
המיעוט הכורדי לחיקו ולשלבו בזהות העל העיראקית ,עוד טרם נקלעו היחסים למדרון
חלקלק בתקופת צדאם .באופן חסר תקדים הונפקו במהלך הפוגות בקרבות עם הכורדים
בשנים  1970-1972סדרות בולים לציון "פסטיבל האביב" ,אותו נוהגים הכורדים לציין
ביום הראשון של האביב בכל שנה באמצעות לבוש ,ריקודים ,מוזיקה ושירה ייחודית.
פסטיבל זה מזוהה עם התרבות הפרסית ,ונחגג גם באיראן ,שם הוא מכונה "נורוז" .לכן,
העובדה שעיראק הנפיקה סדרות בולים בהן נכתבו במפורש המילים "חג הנורוז",
נתפשה בעיני רבים כהפתעה עצומה.

בולים עיראקים לכבוד פסטיבל האביב הכורדי ,ועליהם הכיתוב "חג הנורוז"

בחודש מרץ  ,1975במסגרת ועידת אופ"ק שבאלג'יר ,נחתם הסכם היסטורי בין השאה
האיראני לבין השלטון העיראקי .ההסכם ,אשר נודע בשם "הסכם אלג'יר" ,שאף לשים
קץ ליריבות המרה בין המדינות על רקע נתיבי השיט באזור שט אל-ערב .בהסכם ויתרה
עיראק על תביעתה לריבונות מלאה על נהר השט אל-ערב ,והסכימה לסמן את הגבול
בין המדינות בקו האמצע של הנהר .בנוסף ,נקבע כי עיראק תכיר בריבונותה של איראן
על חבל ח'וזיסטאן עתיר הנפט ובעל הרוב הערבי.
בתמורה לסל הוויתורים העיראקי ,התחייבה איראן להפסיק את הסיוע למורדים הכורדים
ובכך סתמה את הגולל על מאבק הכורדים בעיראק בהובלת מצטפא ברזאני ,שהיוו
איום גדול בעיני צדאם חסין .החתימה על הסכם אלג'יר נתפסה כסטירת לחי למשטר
לאומני כמשטר הבעת' ,אשר ספג ביקורות קשות על כך שוויתר על השליטה הבלעדית
על המוצא הימי היחיד שיש למדינה ,ומסר אדמות ערביות ליריבה השנואה .יחד עם
זאת ,קל להבין את מניעיו של צדאם :הוא לא היה יכול להרשות לעצמו את המשך המרד
הכורדי ,וראה בהסכם הזדמנות לחסלו .הצבא העיראקי לא הצליח להביס את המורדים,
שנחשבו כלוחמים הרריים מעולים ואשפי האלתור .בשנים  1974ו 1975-הסב המרד
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הכורדי כ 60,000-נפגעים בקרב אזרחים ואנשי צבא בעיראק .בעקבות הפסקת
התמיכה האיראנית בכורדים הצליחו העיראקים לדכא את המרד בתוך כשבועיים.

כיבוש ח'וזיסטאן
חבל הארץ ח'וזיסטאן ,המשתרע על פני שטח של  24,000קילומטר מרובע ,היווה יעד
אטרקטיבי עבור צדאם חסין .למעלה ממחצית התושבים היו ממוצא ערבי ,ולכן השלטון
העיראקי נהג לכנות את חבל הארץ "ערביסטאן" ,וראה בו חלק אינטגראלי משטחה של
עיראק .כיבוש חבל הארץ היווה הזדמנות עבור צדאם להסיר את הכתם שדבק בו ,על
שום הוויתור הטריטוריאלי לטובת איראן במסגרת הסכם אלג'יר .צדאם שאף להשיג
באמצעות הכיבוש רצועת חוף ארוכה יותר ושליטה על נמלי הנפט עבדאן וח'ורמשהאר,
וכתוצאה מכך להרחיב את המוצא הימי למפרץ .המטרה הייתה לבצר את עיראק
כמעצמה אזורית ולהנחית מכת מוות על כלכלת איראן ,היות שחבל הארץ היווה את
עמוד השדרה של הכלכלה האיראנית.
בשנת  1980הכריז צדאם חסין באופן דרמטי
על ביטול הסכם אלג'יר והבטיח כי "נהר שט
אל-ערב זה יחזור להיות כשמו ,עיראקי וערבי".
חמישה ימים לאחר מכן ,ב 22-ספטמבר ,1980
פתח במתקפה נרחבת בגבול .עיקר המאמץ
רוכז בפלישה לחבל ח'וזיסטאן ,אליו שלח חסין
 5דיוויזיות שנמנו עם עילית הצבא העיראקי,
בשאיפה להשתלט על בארות הנפט ובתי
הזיקוק בעבדאן וח'ורמשהאר .זמן קצר לאחר
הפלישה הבהיר סגן ראש ממשלת עיראק,
לבוש מסורתי במחוז ח'וזיסטאן
טארק עזיז ,כי "אוכלוסיית ערביסטאן אישרה
את תמיכתה בצעד היסטורי שנקטה עיראק לכיבוש מחדש של הטריטוריה הכבושה
שלה מידי הקבוצה הפרסית הגזענית .הם הביעו את אושרם על הניצחונות המזהירים
של חיילנו הגיבורים בחלקה המזרחי של המולדת הערבית."...
איראן התייחסה לחבל הארץ ח'וזיסטאן כחלק
אינטגרלי משטחה ,וראתה בפלישה
העיראקית לאזור הפרה חמורה של
ריבונותה .האיראנים השקיעו מאמצים
אדירים להשיב עטרה ליושנה ,ובשנת ,1982
לאחר  575ימים של כיבוש עיראקי ,הצליחו
להדוף את הצבא העיראקי ולשחרר את העיר
ח'ורמשהאר .הבולאות באיראן שימשה ככלי
לביטוי ריבונות על טריטוריות שנויות
שחרור ח'ורממשהאר
במחלוקת כדוגמת אלו .במרץ  1982הנפיקה
איראן בולים המתארים "לבוש מסורתי במחוז ח'וזיסטאן" ,ובמאי  – 1985בול לציון
"שחרור ח'ורמשהאר" מידי העיראקים .בבולים אלה תבעה באופן מובהק בעלות על
שטחים אלה.
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יש לציין ,כי באופן מפתיע לאורך הקרבות לשחרור ח'וזיסטאן ,הקפיד השלטון האיראני
להשכיח בתעמולת המלחמה את הזהות השיעית של תושבי החבל .השלטון האסלאמי
לא פנה לערביי ח'וזיסטאן כ"אחים שיעים" ,אלא הקפיד להציג בפניהם את "האחווה
הכלל מוסלמית" .אמנם הסמלים והמיתוסים השיעים הוצגו בפני אוכלוסיית החבל כשם
שהוצגו בפני האוכלוסייה כולה ,אך לא הייתה פנייה לאחווה שבין שלטון שיעי לבין
אזרחים שיעים – ערבים .הסבר אפשרי להיעדר הסוגיה השיעית קשור ברצון של
השלטון האיראני להימנע מיצירת ניכור בקרב המיעוטים האתניים הסונים (תורכמנים,
באלוצ'ים וכורדים) .פנייה לציבור הערבי כ"אחים שיעים" ,עלולה הייתה ליצור ניכור
בעיקר בקרב מיעוטים סונים אלה היושבים בפרובינציות הסמוכות לח'וזיסטאן ,וניכור זה
היה עלול לעמוד בעוכריה של איראן שהייתה זקוקה לתמיכת אוכלוסיות אלו במאבקה.
אחרי שעמדנו על הגורמים הטריטוריאליים לפרוץ המלחמה יוקדש החלק השלישי
והאחרון של מאמר זה לשאלת העיתוי – מדוע פרצה המלחמה דווקא בשנת .1980
תגובות יש להפנות למערכתnoson.ed@gmail.com :
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כיצד לשפר תצוגה תימאטית – חלק שני
ברנאר חימנז
הקדמת העורך :במהלך אליפות העולם בבולאות שנערכה בחודש מאי בירושלים נתן
ברנאר חימנז הרצאה תחת הכותרת "כיצד לשפר תצוגה תימאטית" .מאמר זה,
שיפורסם במספר חלקים ,מבוסס על הרצאה זו .הנוסח העברי וחלק מההסברים הם
שלי ,אך הדוגמאות והרעיונות הן כולן של מר חימנז.

* *
*
בחלקו הראשון של המאמר עסקנו בשימוש בבולים ובתוצרים שלהם (תשניות ,שובלים,
סימני מים ,הגהות וקונטרסים) .הפעם נתמקד בחותמות ובדברי בולים ,ונתחיל
בחותמות ביול .לטעמי ,יש להעדיף חותמות ביול על גבי מעטפה שלמה ולא על גבי גזיר,
וזאת אף אם מציגים את המעטפה בחלון .בתיאור הבולאי של חותמות רצוי לציין מידע
כגון סוג המכונה ותקופת השימוש בה .חותמות ביול הן ,על פי רוב ,חומר מודרני ,ולכן
אין כאן פשרות :יש להציג רק חותמות באיכות מעולה.
כמובן ,שאין להציג חותמות מחווה בעריך של  .000הפריט המוצג כאן הוא ,לכאורה,
אסור בשימוש מסיבה זו .אך אם נתבונן היטב נוכל לראות כי מדובר בהדפס לדוגמא
) ,(specimenכפי שמדגיש החץ השחור .הפריט הינו ,כמובן ,ראוי לתצוגה ,ואף עדיף
בהרבה על חותמת רגילה שעברה שימוש דוארי .שימו לב לחדות ההחתמה!

החברה הגרמנית פרנקוטייפ החזיקה במשרדיה כרטיסי "מאסטר" לכל מכונה אותה הם
מכרו .בכל כרטיס כזה ניתן למצוא פירוט מידע מלא אודות המכונה ובכלל זה הטבעה
של שלושת החלקים של חותמת הביול .הכרטסת גם מתעדת כל שינוי שחל בעיצוב
החותמת ,כפי שניתן לראות בדוגמא שבראש העמוד הבא .כרטיסיות אלה הן פריטים
מעולים לתצוגה.
אותם דברים יפים לסוגי החותמות המודרניות השונות ,כגון חותמות אירוע או חותמות
תעמולה .יש להעדיף חותמות על גבי מעטפות שלמות ,אך על המציג לעשות שימוש
בחלונות כדי להראות רק את החותמת עצמה ואת הבול (בשלמותו!) עליו היא מוטבעת.
בדרך זו אנו נמנעים מבזבוז שטח תצוגה יקר .הדבר חשוב במיוחד כאשר עוסקים
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במעטפות יום ראשון ,כפי שמדגים הציור הבא .באמצעות החלון אנו גם "מעלימים" את
החותמת הנוספת ,המעידה על אופייה הפילטלי של המעטפה.
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כאשר מדובר בחותמת ישנה יותר יש להציג את המעטפה במלואה ,ומכאן שגם הנקודה
התימאטית צריכה להיות חשובה מספיק כדי להצדיק את שטח התצוגה המוקצה לה.
הדוגמא שלפנינו היא מעטפה פרה-פילאטלית משנת  1837מעיירה בברזיל ,אשר שמה
ניתן לה בשל שדות היהלומים הנמצאים בסמוך לה .מובן מאליו ,שפריט כזה צריך להיות
מלווה בתיאור פילטלי מתאים.

אבן בנין משמעותית לכל אוסף תימאטי רציני הם דברי בולים .זהו שם כולל לפריטים
שעליהם בול מודפס ,והם קיימים במגוון צורות – גלויות ,מעטפות ,אגרות אוויר ,חבקים
לעיתונים וכו' .חשוב להבדיל בין מצב שבו הדואר הדפיס את הפריט במלואו עבור חברה
פרטית ("על פי הזמנה פרטית" או  ,)printed to private orderלבין מצב בו איור "הושתל"
בפריט לאחר שהוא כבר נמכר לציבור הרחב .הסוג הראשון מותר בתצוגה ,בעוד שהסוג
השני אסור בתכלית האיסור.
דבר בולים חייב להיות מוצג במלואו ,ללא חלון ,משום שכל חלקיו הם חלק מהפריט
הבולאי .בכך הוא שונה ממעטפה ,שהיא אלמנט פרטי עליו הודבקו בולים .עדיף להציג
פריט שנשלח בדואר ,בפרט השימוש הדוארי הטביע בו חותם מעניין .מותר להציג דבר
בולים בשל כל חלק שלו – הבול המודפס ,איור בצד ,כיתוב מאחור וכדומה.
מאחר ולדבר בולים יש שני צדדים נוצר לעיתים מצב בו אנו מעוניינים להציג את צדו
האחורי של הפריט (הצד הקדמי ייחשב כזה שעליו מופיע אישור התשלום ,כלומר הבול
המודפס) .במקרה כזה ,כמו הדוגמא המובאת בראש העמוד הבא ,יש צורך להבהיר ,כי
מדובר בדבר בולים ולא ב"סתם" גלויה באמצעות צילום מוקטן של הצד הקדמי .שימו
לב :את הפריט המקורי יש להציב כך שהצד הדרוש לנו מבחינה תימאטית ייראה במלואו.
לעולם אין להביא צילום של הצד החשוב מבחינה תימאטית .עקרון זה נכון גם לחותמות:
אם החותמת החשובה לנו היא חותמת הגעה על צדו האחורי של המעטפה אזי נציג צד
זה ואילו את הצד השני נציג בצילום בהקטנה ,במידת הצורך.
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הצגת דבר בולים:
הצד החשוב מבחינה
מוצג
תימאטית
כמקור ,בעוד שהצד
מצולם
השני
בהקטנה כדי להוכיח
שזהו דבר בולים.

במספר מקומות בעולם הונקו דברי בולים ועליהם פרסומות ,וזאת משיקולים כלכליים
של הדואר .גלויות הפובליבל של בלגיה או גלויות האקו היפניות הן מקור לא אכזב
לאספנים תימאטים.
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שילוב של גלוית פובליבל כמו זו הנראית לעיל תורם לגיוון החומר הבולאי ,אולם רוב
הגלויות הללו אינן מוסיפות ממד של נדירות או איכות לתצוגה .לעומת זאת ,דברי בולים
עם פרסומות מהמאה ה 19-ייחשבו כפריטים איכותיים.

הפריט הנראה כאן הינו דבר בולים צרפתי מסוף המאה ה ,19-ועליו פרסומות שונות
(כגון זו המסומנת בחץ ,המפרסמת מחטים וחוטי תפירה) .בזכות הפרסומות דבר
הבולים נמכר לציבור במחיר של  5סנטימים ,למרות שהערך הנקוב שלו הינו 15
סנטימים) .גם כאן ,אנו נציג את המקור כשהוא מראה את הפרסומת הרלוונטית לתצוגה
שלנו ,ונסתפק בצילום מוקטן של חזית הפריט.
נסיים את חלקו זה של המאמר בהצגת פרסומת על גבי דבר הבולים הראשון בעולם –
איגרת המאלרדי משנת  1840על גבי דף תצוגה .במקרה זה הפרסומת היא לקפה ,וכדי
להבליט אותה נעזר המציג בחץ אדום .גם כיתוב על רקע לבן "מחדד את המסר" .איגרת
המאלרדי מוצגת במלואה ,ואילו חלקה הקדמי מובא בצילום בהקטנה .הכיתוב הפילטלי
בתחתית עמוד התצוגה מביא הסבר לגבי חותמות הדואר ותאריך המשלוח ,ומדגיש כי
מדובר בעותק היחידי הידוע כיום מדף פרסומות זה.
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