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 הסורי השלטון של היחס את כתנאי העמידו כי נראה אך דמשק, עם היחסים את להדק
_____ שלו. לקומוניסטים

 מתחילים'לחלום הסורי המישטד ראשי :אחרת מעניינת התפתחות
רבתי". ,,סוריה של חדשה נירפה על שוכ

 אימץ (אותו כל־ערבית מדינה של המודרני הרעיון את המציאה אל־בעת שמפלגת למרות
 מדינה של לרעיון לקאהיר התנגדותה אותה מביאה לעצמו), מכן לאחר עבד־אל־נאצר

 וישראל. — ירדן לבנון, סוריה, את שתכלול יותר, קטנה
 פרטיות. בשיחות אלא הרישמית, בתעמולה מתבטא אינו הדבר

 ביותר האנטי־ישראלית הבירה היא דמשק כי צדק, של רבה במידה להניח, מקובל בישראל
 דרכי־ סוריה מנהיגי מבטאים רם,- בקול מהרהרים כשהם פרטיות, בשיחות אולם שבמרחב.

 המציאות של מזעזע חוסר־הבנה מגלות הן כי אף כשוחרות־שלום, להם הנראות מחשבה
הישראלית.

 תעמולה לצורכי נועדה שלא ברומא, בשיחת־רעים מרכזי, סורי מנהיג מכבר לא אמר כך
 את לפתור אפשר במלחמה. צורך אין גם הישראלים. נגד דבר שום לנו ״אין ופירסום:

שלום. בדרכי הבעייד,
 וישראל. ירדן לבנון, סוריה, את שתכלול אחת גדולה מדינה ״תקום

 את ירגישו היהודים ולאום. דת הבדל כלי שווים, האזרחים כל יהיו שם
מאושרים." יהיו וכולם העדות, ושאר הנוצרים כמו בכית, •מם עצמם

 הבעייה כי שוב המוכיח דבר והתמימות. הרצינות בכל לכך התכוון שהאיש ספק אין
 להפליג הצדדים שני למנהיגי המאפשר חוסר־הקומוניקציה, היא ערב—ישראל ביחסי המרכזית

המציאות. עם קשר שום להם שאין לעולמות הדמיון כנפי על

ב1א ד1 \:1נ\־ירא עארף? א\ז ז
 ארץ עיראק, לגבי מידה באותה נכון בסוריה בדיקטטורה הצורך לנכי האמור ל ך■

לאומים, גיאוגרפיים, אזורים של בליל — משווע מחוסר־הומוגניות היא אף הסובלת
אתניות. וקבוצות עדות

 איש. על אהוב היה לא שנפטר הנשיא הרבה. שינה לא עארף עבד־אל־סאלאס של מותו
 אף והגדירוהו, גבו, מאחורי בגלוי בו שזילזלו מצרים, שליטי על אהוב היה לא בייהוד
ולא־חכם. ילדותי כאיש זרים, באוזני
 קאהיר כץ היחפים מאוד התקררו הככור עארף של מותו לפני עוד

לכגדאד.
 בך אל קשור שהיה כפי עארף, אל אישיים בקשרים מעולם קשור היה לא עבד־אל־נאצר

 עיראק בין היחסים הידוק על כותרות מלאים היו שהעתונים בעוד והעריך. אהב אותו בלה,
הפוכה. כמעט המציאות היתר, ממשי, איחוד של סיכויים כדי עד למצריים,

 יתגבשו איך לקבוע מוקדם עוד משהו. ישתנה עארף האחים חילופי עם כי להניח אין
 עם ישתנו לא הבעיות אך החדש. העיראקי והנשיא מצרים נשיא בין האישיים היחסים
האישים. חילופי
להת גם לצפות ואץ מצרי-עיראקי, לאיחוד ממשי סיכוי שום אין

 קאהיר של המ״ויתפת ההתנגדות מן הנובעת מזו חוץ ממשית, קרבות
לדמשק. ובגדאד

 לכל המשותפת ההברה, מן נובע דה י,ג אחיו ?הפקיר הצעיר עארף של המזורז מנויו
ו עיראק במו במדינה כי העיראקי, בשלטון המחנות  על לשמור כדי יציבה דיקטטורה שה ו
המדינה. שלמות

 יש כאילו דרהיש ההדש ע״דף הכורדים. שאלת תמיד, כמו היא, בעיראק הגדולה השאלה
־עבד־אל־נא מתנגד אומנם אוטונומיה. לבוררים להעניק בכוונתו  וגם כורדים, למלחמ־, .

 אם ספק אך — לעיראק הכבד הנשק אספקת את שיחדשו לפני פשרה דורשים הסובייטים
הקו. את לשנות מסוגל המישטר

 הכור• הלזהמים כין המצב הכורדים. אצל גם דברים קורים כינתיים
 הסיזון. בימי העיברית המחתרת למצב עתה דומה עצמם לכץ דיים

 טלכאני, בנ׳לאל לוחמים והשמרני. הימני ברזאני, מוצטאפה שד אנשיו
ממש. מלחמת־אחים לידי מניעים והדברים והשמאלני, הצעיר

 נגד הפועלת איראן, ממשלת מתמיכת נהנים הם איתן. הכורדים מצב כלל בררו אולם
איראן. באמצעות לכורדים, עזרה ישראל מזרימה לאחרונה כי מאמינים הערבים רוב עיראק.
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 אלא אינו שוב בן־בלה אחמד התבצר. ההדש המישטר שקט. שורר אלג׳יריה 4ף
אקטואלית. הומאניטארית ובעיית — זכרון *2

 עקשניות שמועות בכלא. וחסידיו בן־בלה של בגורלם מטפלים האירופי השמאל (הוגי
 בהם מרתפי־העינויים באותם — שנעצרו אחרי קשות עונו בן־בלה של חסידיו כי טוענות

 שלהם.) מתנגדיהם את מכן, לאחר בן־בלה, אנשי עינו ובהם הפל״ן, אנשי את הצרפתים עינו
הנוכחי? המישטר של מגמתו מהי

 כומדיאן, הואדי האלוף הם המישטר של העיקריים האנשים שני
 בממשלה. המרכזי האיש כלקאסם, שריף והשר השתקן, הצבאי השליט

יותר. ימני בלקאסם שמאלי, הוא בומדיאן
מתונה. שמאלית נטייה המישטר: של הכללי הקו

ז!1ןזרש זזזלה1ל\ז \ז-גזמשר1שנ
 כי לקבוע אפשר הריגעי!), המצב זהו להדגיש: יש (ושוי המצב את לסכס ם 4̂

פנימיות. בבעיות עסוקות המרחב ארצות רוב
 לא ובוודאי הערכים, איחוד למען לא - בל־ערבי מערך פרגע אץ
ישראל. נגד פעולה למען
 וארוכות־טודח. מחושבות רציניות, ליוזמות־שלום נוח שהוא מצב־ביניים, זהו

 השמאלי. והמחנה הצרפתי המחנה בינלאומיים־: מחנות בשני להיעזר יכולות אלה יוזמות
 בציר במרחב. מתווך של לתפקיד ארוך, בטווח חותר, דה־גול כי סבורים המומחים רוב

לפעול. יש זה
 הערבי. בעולם השמאליים היסודות דרך מוביל לשלום הנתיב כי גם סבורים המומחים רוב

 על מרות מתלוננים הערבי השמאל אנשי לקוייה. היתה בעבר ישראל מדיניות זו מבחינה
האמריקאיים. באינטרסים לדבריהם, כל־כולה, הקשורה באפריקה, ישראל פעולת

 ישראל פועלת מקום ״ככל שמאלית: ערבית אישיות לי אמרה
 קיצוני, ריאקציוני מישטר שיש איפה באפריקה. האמריקאים כשליחת

ישראלית." השפעה יש שם
 הקרובים שהם הערבי, בעולם השמאליים היסודות אל להגיע כדי הדרוש האימאג׳ זה אין
הקודם.) בדו״ח דיווחנו עליו בורגיבה, של המחנה מן (.חוץ השלום לרעיון ביותר

 רק לא דרושים חדשה להתחלה אף הדשה. להתחלה מתאים המצב
ישראל. מצר חדשה גישה גם אלא חדשים, כלים
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