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מרחביים יחסים

ח קולות דו ״ ב מ
 של להופעתו בדריכות חיכו עתונאים 300
 כתבים נאספו לא שנים מזה תוניסיה. נשיא

 סקרנותם אותם משכה בביירות. רבים כה
 אל־חביב הפעם יאמר מה לשמוע הלוהטת

 ישראלי־ערבי. בשלום הצורך על בורגיבה,
אותם. איכזב לא הוא

 עתון פירסם מסיבת־העתונאים לפני יום
 סוריים שליחים שני חדרו כאילו ביירותי,
 אל־ בטאון בורגיבה. את לרצוח כדי ללבנון,

 בורגיבה הכרזות כי הודיע בדמשק, בעת
 א־ שבעיית — ירושלים של העתיקה בעיר

 אלא מלחמה על־ידי תיפתר לא רץ־ישראל
 במורת־רוח נתקבלו — הדדי״ ״כבוד על־ידי
 בור־ משהחל אולם בסוריה. השלטון בחוגי
 חזר העתונאים, קהל בפני בהרצאתו, גיבה

 מדינות של בכוחן אין המקורית: הכרזתו על
 כן על לישראל, צבאית תבוסה להנחיל ערב

רוצה ״אינני שלום. של הסדר למצוא יש

בביירות כורגיכה הנשיא
לאתגר תשובה

פלס בעיית פתרון את הבא לדור להוריש
פסק. טין.״

מ ניכר חלק שהיוו הערביים, העתונאים
מנ של תדהמתם את ביטאו הנוכחים, קהל

 בור־ הצהרות למשמע רבים ערביים היגים
את של ברור אופי נשאו שאלותיהם גיבה.
 בקולו לאתגר הגיב בורגיבה קנטרניים. גרים
 הצעותי את העליתי ״כאשר והמהיר: החד

 אותן קיבלו הפלסטיניים, הפליטים באוזני
 יותר שהם עתונאים יש כאן אבל בהתלהבות.
עצמם.״ פלסטין מבני פלסטיניים

 לפני במצריים, ביקורו את הזכיר הוא
 סיפר לאומי, כגיבור נתקבל שם שבועיים,

ו עבד־אל־נאצר, עם הארוכות שיחותיו על
 על מפיו שמע מצרים נשיא כי להבין נתן

 יותר שהם מנהיגים יש' ״אבל הצעות־השלום.
הוסיף. מעבד־אל-נאצר!״ נאצריים

 לדוגמה הביא הוא משלי". ,,רעיון
 ההישגים בו לעצמאות, תוניסיה מאבק את

 בזזדאי לי ״תאמרו פשרות. על־ידי הושגו
 ליחס דומה אינו בפלסטין הכוחות יחם כי

 יש ועל־כן בתוניסיה, אז שהיה הכוחות
 רוצים אם רחמים, ללא מלחמה על לחשוב
 הערבי. הגוף מן הסרטן את להוציא באמת

 לא או הכל של זו, מדיניות תאושר אם
מת הערביות, הארצות רוב על־ידי כלום,
 אמרתי ההכרעה. את לקבל תוניסיה חייבת

 זה על חוזר ■ואני הערבית בפיסגה זאת
 קצב לפי כי מאמץ, אני אבל עכשיו.

 אבל אחד. צעד כך גתקדם לא העניינים,
 להגיש ימשיכו ההמונים, את להרדים כדי
חס והבטחות פרובוקטיביות סיסמות להם
שחר.״ רות

 על ״לא לבנוני: עתונאי הפסיקו כאן
 לא כי אמרת בירדן בהצהרתך מדובר. זה

 או מנצחים זה במאבק להיות צריכים
״מנוצחים . . .

 השיב שאמרתי,״ מר, על עומד ״אני
 לרמות טעם מד, הכל, אחרי ״כי בורגיבה,

 מנוצחים. של במצב היום אנחנו עצמנו? את
 אלא ניטראלי. מצב כהתחלה, מעדיף, אני
אחר.״ פתרון לך יש אם

 היחידי ״הפתרון פתרון: היה לעתונאי
 נגד שנים מאה של חדשה מלחמה הוא

 ישראל, תחוסל לא אס הישראלי. האויב
כולו.״ הערבי לעולם קיום זכות אין

בורגיבה, סיכם שלך,״ הרעיון ״זהו

״משלי רעיון יהיה לי שגם ״הרשה . . .
 אלה היו לא מנוצחים. לא מנצחים׳ לא

 השבוע שהושמעו היחידים השלום דיבורי
 זה לנושא הקדיש עצמו בורגיבה בבירות.

 שלישי״ ״כוח יצירת על דיבר ארוכה, שיחה
יפ ואשר ומלבנון, מתוניסיה מורכב שיהיה

מל כמו המרחביים, הסיכסוכים לחיסול על
 לא ישראל על הכורדים. ומלחמת תימן חמת
זה. בהקשר דיבר

ה את הרחיב חשוב לבנוני מנהיג אולם
 שהעניק בראיון זה. נושא על דווקא דיבור
 תנועת נשיא הציע בביירות, לה־מונד לכתב

החשו הפוליטית התנועה שהיא — הפלנגות
פת — הלבנוניים הנוצרים בקרב ביותר בה
 הלבנונית. הדוגמה לפי פלסטין לבעיית רון

 ג׳מאייל: פייר הציבוריות העבודות שר קבע
 הערביים. הפליטים את להחזיר יש תחילה
 מחדש וייושבו יוחזרו, שהפליטים ״לאחר
 אוכלוסיית תמנה חשבונו, ועל או״ם בחסות

 שתי מספר. באותו ויהודים ערבים המדינה
עצ מדינה לבנון, דוגמא לפי יקימו, העדות
וה הכלכליים היחסים את שתקיים מאית

הער שכנותיה עם ביותר הטובים מדיניים
ביות.״

 ומפוב־ מעשיים היו ג׳מאייל של נימוקיו
 בת־ אינה כרגע, במצבה ״ישראל, חים:

מ להשיג יוכלו לא הערבים ואילו קיימא.
מל במחיר אלא השדודה מולדתם את חדש

 ״בעוד זו? מלחמה של סיכוייה מה חמה.״
 להעלות איש יוכל לא שנים חמש או ארבע

 ירצה כן אם אלא כזו, מלחמה הדעת על
לא־קונבנציונלי.״ בנשק להשתמש
 תיתכן, לא ג׳מאייל, סבור כזאת, מלחמה

 על הגדולות. המעצמות של התנגדותן בגלל
פש של פתרון למצוא אלא נשאר ״לא כן:
 בו שיהיו מבלי הסיכסוך את שיסדיר רה,

ומנוצחים.״ מנצחים

כזרדיסתאן
ה ־ ושוב מ ח ל מ

 באירופה ברזאני מוצטפה של שליחיו
המל והזהירו: האחרונים בשבועות חזרו
 עארף להתחדש; עומדת בכורדיסתאן חמה
בצפון. צבאו את מרכז

חיי אלף 40 האזהרות. התאמתו השבוע
 במיתקפד. פתחו העיראקי הצבא של לים

 לשביתת־ קץ שמו הכורדים, על כללית
 זה, לצורך משנה. למעלה שנמשכה הנשק

 היחידות וירדן סוריה מגבולות הוחזרו
 ואשר חודשים, שלושה לפני שם שהוצבו
ה לצבאות לסייע היתד, המוצהרת מטרתן
 על ישראלית התקפה של במיקרה ערביים

 חיל־הרגלים חטיבות במקום ההטייה. תוזאי
קט שריון יחידות הוצבו צפונה, שהועברו

 את הוכיחו לא שהטאנקים בעוד כי נות.
ה הצבא זקוק כורדיסתאן, בהרי עצמם

 של הערכתם לפי רובאי. לכל שם עיראקי
 הצבא מחצית מולם עתה מרוכזת הכורדים,
העיראקי.

 בו המועד כהרים. כני־־העמקים
 באירופה, הכורדים הלוחמים שליחי נקבו

 היה העיראקית, ההתקפה תתחיל בו כמועד
 המורכב העיראקי, הצבא כי האביב. תחילת

 ללחום מסוגל אינו החמים, העמקים מבני
 אותו כורדי. חורף של ובגשמים בשלגים

הצב הפעולות לחידוש אגב, נקבע, מועד
 צבא־העמקים נתקל שם גם כי בתימן. איות

המוש בהרים המבוצרים בלוחמים המצרי
מולדתם. של לגים

ני לתוקפה, הפסקת־האש שנכנסה לפני
 בכור־ מלחמת־השמדה העיראקי הצבא הל

ה פני מעל נמחקו שלמים כפרים דים.
 תקפו מטוסים באש, הועלו יבולים אדמה,
 המלחמה אך חסרי־ישע. פליטים של טורים

 בצבא רציניות פגיעות כדי תוך נמשכה,
ב התרכזו הכורדים הגברים כי העיראקי.

 אשר וממושמע, חזק בצבא התארגנו הרים,
העיראקים. מידי נלכד ציודו רוב

 ידיעה הגיעה המלחמה, התחדש עם עתה,
 ישתנה לא זו מלחמה של אופייה כי שרמזה

 כי נאמר, זאת בידיעה להיפך. אם כי —
 אלף 70 באנגליה רכש העיראקי הצבא

 כי החשש, את שעורר דבר גאז. מסכות
באכז לעלות מתכוזן עארף עבד־אל־סאלם

 ולהשתמש קאסם, עבד־אל־כרים על ריותו
הכורדית. האוכלוסיה נגד בגאזים

 הם- בבגדאד. שומרים המצרים
 ראשון צעד להוות בזמנה נועדה סקת־האש

 הכורדים. לבין בגדאד בין שלום לקראת
ספקו למרות בכך, האמין הקשיש ברזאני

 במחנהו. רבים צעירים מנהיגים של תיהם
 אף שביתת־הנשק, קיום את להבטיח כדי

 הפיכה ולחולל ממתנגדיו כמה לעצור נאלץ
 הדמוקראמית והמפלגה הצבא בצמרת שקטה
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