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מאוד רציני וה
ה ראשי־הממשלות נציגי התכנסו בקאהיר

 כינוס של סדר־היום את להכין כדי ערביים,
 בפעם וחצי. חודש בעוד ראשי־הממשלות,

 לא זה, מסוג בכינוס רב, זמן מזה הראשונה
הרא המקום את הישראלית השאלה תפסה

או דחקו אחרים נושאים שני בדיונים. שון
 על וההתנגשות תימן, בעיית הצידה: תה

איראן.—עיראק גבול
המ אחד מצד מעורפל. מצב שרר בתימן

 במימוש רוצה היא כי לטעון, מצרים שיכה
 הקמת מונעים המלוכנים וכי ג׳דה, הסכם

 את האשימו המלוכנים ואילו ממשלת־מעבר.
 להוציא ״במקום ההסכם. בהפרת המצרים

 אח־ המלוכני החוץ שר הסיח חייליהם,״ את
תג להם מביאים ״הם שאמי, מוחמר מד

בורת.״
מח המלוכנים, לדברי הכל. לא עדיין זה
ש סודית, תוכנית באמתחתם המצרים זיקים

לכאו ג׳דה הסכם יקויים אם גב כי תבטיח
 מעשית. משמעות כל חסר יהיה הוא רה,

 טכנאים 3000 בתימן עובדים כיום ״כבר
 כבישים שני בונים הם הקומוניסטית. מסין

 הם ״אבל הסביר, בצנעה,״ טקסטיל ומיפעל
 לפי מאוד. מסוכן מחנה של חיל־חלוץ רק

 ה־ בין קשר מצרים יצרה בדוקות, ידיעות
 כדי פקין, לבין בצנעה הרפובליקאי מישטר
ל זאת בכל המצרים ייאלצו שאם להבטיח

 אשר סינים, רבבות במקומם יבואו — צאת
 להסכם התימני העם רצון את לאל ישימו

שלום.״ של
 ״אם חמורה: באזהרה דבריו את סיים הוא

 שנקבע, במועד המצריים החיילים יוצאו לא
 מאסי־ סינית חדירה להתבצע שתוכל ולפני

 שימים מכיוון הקרבות.״ יתחדשו — בית
 תימניים שרים כמה קיימו כן לפני אחדים
האז כי ברור היה פייצל, המלך עם ישיבה

סעודית. אם כי — תימנית אינה הרה
 עיראק—איראן בעיית מוכנים. המפציצים

ה הסיכסוך על אפילו האפילה להלן) (ראה
 בין להפיץ מהנאספים ביקשה מצרים תימני.

 ני מכריזה היא בה הודעה, ממשלותיהם
 כאילו בעיראק איראנית פגיעה לכל תתייחס

 כותרת כולה. הערבית באומה פגיעה היתד,
 הבהירה יום, באותו בגדאדי, בעתון ראשית

 המצריים ״המפציצים זו. הודעה פירוש מה
 לידיעה, מעל הכותרת זעקה הכן!״ במצב

 יוכלו המצריים האיליושיניס כי שהסבירה
אי בתוך מטרות להפציץ ממצרים, להמריא

בעיראק. לנחות או לבסיפם ולחזור ראן
 בכוננות צבאה את העמידה עצמה איראן

ה מטוסי־ר,סילון כי הודיעה מלאה, קרבית
הם. אף מוכנים שלה אמריקאיים

 השאלה היתד. הרחוקה בחיטוט אפילו
הסו החוץ שר אליו הזמין כאשר בוערת.

 על דיווח הוא המערב, שגרירי את דאני
 מהם ״ביקשנו כך: לעתונאים השיחה תוכן
 העולם נגדה יקום אחרת איראן, את לרסן

מאוד.״ רציני זה כולו. הערבי

כורדיסתאן
הנפט ה שדהי נ כ ס ב

 מאוד קשה במצב נמצא העיראקי הצבא
 בלי מפציץ חיל־האוויר הצפוניים. בהרים

הלוח אבל — הנורדיים הישובים את הרף
 במערות מבוצרים הם בכפרים. אינם מים

 המיתקפה את עורכים או שלהם, הגדולות
 העצמאות במלחמת כה עד ביותר הגדולה
 נופלת עמדה אחרי עיראקית עמדה שלהם.

הכור כבשו השבוע, אופייני, בקרב בידיהם.
 עק־ עזיז החטיבה מפקד של בפיקודו דים,

 ההרוגים, מספר פן־ג׳ווין. מיבצר את ראוי,
 קצינים שלושה הממשלתיים: הכוחות בצד

 אחד, גנראל היה ההרוגים בין חיילים. 41 ו־
כולו. האזור מפקד

ה ההודעות את להשמיע המשיכה בגדאד
 ״סיסמתנו קרוב. נצחון על שלה רגילות
 אל עבד־אל־עזיז ההגנה שר הכריז עתר״״
 חנינה, בלי ״היא: עתונאי, בראיון ודקיילי

 מסוגל מעתה המורדים. עם משא־ומתן בלי
לפעילותם.״ קץ לשים לבדו הצבא

 להסתיר יכלו לא האלה ההצהרות גם אבל
 מתקרבת הכורדים מלחמת כי העובדה, את

 שמה זו נקודה היסטורית. לנקודת־מיפנה
 יעדם עתה היא הגדולה הנפם עיר קירקוק.

 מיבצר כל הנורדיים. הלוחמים של הקרוב
 בו הרגע את מקרב לידיהם הנופל הררי
 של האגדי שדד,־הנפט על להשתלם יוכלו

רחוק. אינו זה מועד עיראק.
 של האפשרות נוכח ברזאני. עם פגישה

בהיס עיראק ממשלת הגיבה קירקוק נפילת

 ההתקדמות את לבלום ביכולתה באין טריה.
 בעורפה. בה להכות ניסתה בחזית, הכורדית

האיראני. לגבול מעבר נמצא זה עורף
 זד, נסיון כי היה ניראה כחודשיים, לפני

 רם־ אנגלי שליח של בתיווכו להצליח. עומד
 בקשת את לשקול הפרסי השאה נאות מעלה,
 מסרו אף בפאריס הכורדים נציגי בגדאד.

 נקם האיראני הצבא כי שם, למקורביה,ם
 הגבול אך הגבול. לסגירת ראשונים בצעדים

 המשוערת: הסיבה פתוח. זאת בכל נשאר
 כזה. הררי גבול לסגור מאוד קשה ממילא
 השאה יפריע שאם כורדי, איום נוספת: סיבה

 נגדו יתקוממו בעיראק, הלוחמות לחטיבות
בארצו. השוכנים הכורדים מיליון שלושה

 להשלים יכולה אינה כי החליטה, בגדאד
 הראשונה ההתנגשות זה. מצב עם יותר
אח ברדיפה קרב. כדי תוך שבוע, לפני באה

 חיילים חדרו כורדיים, לוחמים יחידת רי
 על־ הונסו הם איראן. שטח לתוך עיראקיים

עי מסוכים הפציצו כתגובה הכורדים. ידי
 אייאני, שטח בתוך כפרים שלושה ראקיים

ללוחמים. בסיס שימשו אשר
 עבד־אל־ העיראקי הרמטכ״ל יצא השבוע

 נשיא של אחיו גם שהוא אל־עארף, אחמאן
 כי טען, הוא סנסציונית. בהאשמה עיראק,

 האיראני בחלק נפגש איראן ממשלת ראש
 מפקד ברזאני, מוסטפה עם כורדיסתאן של

המאפ הסכם, לידי הגיעו הם הכורדי. הצבא
במלחמ המכריע לשלב לצאת לכורדים שר
 הצבת היתר, בין כולל, זה הסכם תם.

 איראני, שטח על כבדים תותחים של סוללות
עיראקיות. עמדות לתקוף יוכלו ממנו

 המדינות יתר מצאו מדוע שכייה. ישראל
 עד זה, בסיכסוך להתערב לנכון הערביות

 ההסבר את איראן? נגד במלחמה איום כוי
ה החוץ שר בדברי למצוא היה אפשר

 את מעודדות מסויימות ״מעצמות עיראקי:
 עיראק בצפון להקים במטרה הכורדי, המרד
 רוצות הן ישראל. למדינת המקבילה מדינה
 אנחנו אבל ,1948ב־ שקרה מה על לחזור

שנייה.״ ישראל בקרבנו שתקום נרשה לא
מעצ אותן משתמשות רמז, זה, לצורך

 של טובה ידידה ממילא שהיא באיראן, מות
 לבין בינה חייץ ליצור ומעוניינת ישראל
הערבית. שכנתה

 בגדאד ביקשה זה, בדחליל ניפנוף על־ידי
 הכורדים כי היסודית, העובדה את לטשטש
לעצמ הזכות ראשונית: זכות על נלחמים

 לידי ואיראן עיראק יגיעו אם מדינית. אות
 זו מלחמה כי כפק אין לאו, אם הבנה

תימשך.

ירדן
ר ם מל מיי ש ב
היש הצד מן לראות ניתן מהסיפור חלק
 הסיפור שאר את בלתי־מזויינת. בעין ראלי,

 ממשלת מוכרת עקבה של התפתחותה על
 את להפוך במאמץ העולם, רחבי בכל ירדן

בינלאומית. לריביירה סוף בים פינתה
 לכל כמעט אירעו שתקריות־גבול בעוד

 האש׳ התלקחה לא שביתת־הנשק, קו אורך
 מדגישים זו עובדה עקבה. בגיזרת כה עד

 של חששותיהם את להפיג כדי הירדנים,
 את הכרזות אחת מתארת כך תייריס״בכוח.

 שנה, 3000 בן מנומנם ערבי ״כפר המקום:
ה ממקומות־ד,בילוי ואחד לצוללים, גן־עדן

חוסיין.״ המלך על ביותר אהובים
 הספורט צורות לכל חוסיין של אהבתו

בינ לתקרית הירדנים, לדברי גרמה, כמעט
 של פסטיבל בפתיחת חסרת־תקדים. לאומית

 הספורט את המלך הדגים בעקבה, מים סקי
 וצניחה. סקי־מים של שילוב שלו: החדש

 באשר מטרים, 30 של בגובה ריחף הוא
היש החוף לכיוון חזקה, רוח לנשב החלה
 ערבי מלך צנח אילו קורה היה ״מה ראלי.
 מד־ שואלים יהודיים?״ שמים מתוך לפתע

בעקבה. ריכי־ר,תיירים
 התיירים יכלו חודשים שלושה לפני עד

יש סעודיה, גבולות את אחת, בבת לראות,
 הסעודי: הגבוק נעלם עתה ומצרים. ראל
ש שלה, החוף רצועת את להאריך כדי

 ירדן קיבלה בלבד, קילומטרים 6.4ל־ הגיעה
הח השטח הסעודי. מהחוף קילומטרים 24

לתיירים. וקאזינו בתי־מלון לבניית ישמש דש
ישר את ביותר המעניינת תוכנית־ד,פיתוח

 ,קו־ד,מעבורת תוכנית ספק, ללא תינה, אל
 שבמצרים. סואץ עם עקבה את יקשר אשר

 וסחורות מכוניות יעבירו ספינוודו־,מעבורת
 זו בצורה להתגבר ינסו לירדן, מצרים בין
ה שתי בין רצוף יבשתי קשר העדר על

 לתחילת נקבע השירות התחלת מועד ארצות.
 במיוחד מעניין שהוא והסיבה הבאה. השנה

 מן באה להקמתו שהיוזמה היא, ישראל את
חשי בעל מיפעל בו הרואה הערבית, הליגה

מדינית. בות

ימים לאורו תסמוך עליה המכונית
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