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ש להפציץ דבבו ו
 ומצרים? סעודיה בין מלחמה תפרוץ האם
המר הזירה במרכז השבוע עמדה זו שאלה
חבית.

״ה עבד־אל־נאצר: גמאל הצהיר בקאהיר
 שהיה כפי בדיוק להיות חזר בתימן מצב
ג׳דה.״ הסכם לפני

פי היכל, הסדין אל־אהראם עורך יועצו,
 גילה, הוא אז. המצב היה מה באריכות רט

 הפגישה לפני ו׳: יום של השבועי במאמרו
 בחודש סעודיה, מלך לבין קע״ם נשיא בין

 את להרחיב מצרים החליטה שעבר, אוגוסט
 הבסיסים את ישירות ולתקוף תימן, מלחמת

 למלוכנים. עזרה מוגשת שמהם הסעודיים
 למימדי־שיא, המצרי הכוח תוגבר זה לצורך
 מהם אלף 70 חיילים. אלף 85 לכדי הגיע

 ראיית מתוך סעודיה, על להתקפה הוכנו
בכוח. ופלישה כללית מלחמה של האפשרות

 שינוי בא השי׳׳ן שעת לפני שעות 48
 פגי־ נערכה עבד־אל־נאצר וביוזמת דראמתי,

 על הוחלט פגישה באותה בגידה. שת־הפיוס
 תחילה להנהיג שמטרתם צעדים, מספר

 פתרון לידי להביא מכן ולאחר שביתת־נשק
תימן. מלחמת של ומוסכם סופי

 פעל. לא ההסכם מזהירה. קאהיר
 עבד־אל־ החל בארצו הכלכלי הלחץ תחת
 בתימן, שלו קוזי־החזית את מקצר נאצר
 בהפקידו הגנתי, במערך כוחותיו את ריכז

המלוכנים. בידי ניכרים שטחים
 המלוכנים הגבירו המצרית, הנסיגה מול

 עמדה מאחוריהם המלחמתית. פעילותם את
 בנשק התמיכה עיקר את שסיפקה סעודיה,
 ו־ ג׳יזאן בשטחה, בסיסים משני ובכסף,
נסראן.
 חזיתם, את המלוכנים גם הקפיאו אילו

רש לא שביתת־נשק משתררת שהיתר, ייתכן
 בין למעשה מחולקת כשהארץ בתימן, מית

 היה עבד־אל־נאצר והמלוכנים. הרפובליקאים
ש להתפתחויות ומחכה חיל־מצב, מחזיק

 ובדרום־ בעדן זה כוח להפעיל לו יאפשרו
ערב•
 החליטו סעודיה, בהנחיית ד,מלוכנים, אך
 הצבאית והיוזמה המצרית, הנסיגה את לנצל

 יוזמה מסכנת מידה באיזו לידיהם. עברה
 וקיומה שם, המצרים נוכחות עצם את וו

 אולם להעריך. עדיין קשה הרפובליקה, של
 ידיים, בחיבוק תשב שלא החליטה, קאהיר

 הבסיסים שד את ותכבוש שתפציץ הזהירה
ש כפי להיות המצב חזר וכך הסעודיים.

 הישירה כשהמלחמה ג׳דה, הסכם לפני היה
בהח אפשרית נעשית ומצרים סעודיה ביי
לט.

 מאוד השתפר שבינתיים אלא יקר. צי
 הודיעה ארצות־הברית סעודיה. של מצבה

סעו בשטח פגיעה תרשה לא שהיא רשמית,
 הערובות הוסיפה: הסוב הרושם ולמען די,

 כמו תוקף בעלות הן הסעודיים לגבולות
 חיל־האוויר בסיסי ישראל. לגבולות הערובות

 להבטהה ממשות נתנו בסעודיה האמריקאי
זו.

מ עמדו אמריקאיים מטוסים רק לא אך
 מטוסי של צי רכש עצמו הוא פייצל. אחורי

ה במערך קשות לפגוע המסוגל מלחמה,
ברי עם הגדולה עיסקת־הרכש בתימן. מצרי
 וציוד מטוסים סעודיה קנתה לפיה טניה,
 את הפכה לי״ש, מיליון 100 בסך אווירי

 — לא־מבוטל לגורם הסעודי חיל־ד,אוויר
 עדיין אין לסעודיה כי הנייר. על־גבי לפחות

החדיש. הציוד להפעלת כוח־האדם את
 פייצל. את במיוחד הדאיג לא זה מחסור

 לקנות יכול מטוסים, שקנה הסעודי, הכסף
 כאשר כן, על העולם. ברחבי טייסים גם

נב לא מלחמתיות, בפעולות קאהיר איימה
 והכסף האספקה הנשק, הנפט. מלך הל

ה למחנה ונטראן מג׳יזאן לזרום המשיכו
 יצליח זה מחנה כי בתקווה בתימן, מלוכד
ה להוצאת ולהביא הרפובליקה את למוטט
ה חצי־האי של זה מחלק המצריים חיילים
ערבי.

תימן
ש ה האי חול ה
ה הוא תימן במלחמת המרכזית הדמות

 היה, נידמה שבהם ברגעים אל־באדר. אימאם
 גם האימאם היה שלום, של הסדר יימצא כי

 זה. הסכם של בדרכו העיקרית אבן־הנגף
 לו איכפת שלא הצהיר, סעודיה מלך ואילו
האימאם. על לוותר
 זה, מסוג הסדר על שדובר פעם בכל
חולה. האימאם ני הודעה, מתפרסמת היתר,

 שמועה, גם נפוצה היתד, ההודעה עם יחד
חו פני להעמיד הסכים האימאם למעשה, כי

 פייצל לו שילם נכונותו חמורת וכי לה,
אפ אובדן על לפצותו כדי עצום סכום
המלכותי. מעמדו של שרי

 מחלת על הודעה התפרסמה שוב השבוע
למ החלטתו על הודעה עמה ויחד האימאם,

 אל־חסן, חסן הנסיך הצעיר, בן־דודו את נות
כיורש־העצר.

 סערת־ עוררה ההודעה רביעית. שה א
 הנסיך מיהר בביירות המלוכני. במחנה רוחות

 ״האימאם להכריז: בן־יחיא עבד־אל־רחמן
 ל־ מה, לזמן תימן את לעזוב חייב אמנם
 רק חסן בנסיך רואה אני אבל ריפוי. צרכי

המער החזית כמפקד האימאם של מחליפו
 המפקדים לפקד ימשיכו החזיתות ביתר בית.

האימאם.״ על־יוי מקודם שמונו
 ״האימאם מלוכד: דובר הכריז בג׳דד,

 חזית וכל הסמכויות, במלוא להחזיק ימשיך
אוטונומית.״ תישאר

המאו המלוכנים, השבטים הדבר: פירוש
 אל־באדר, של מלכותו על בהגנתם חדים

יורשו. בדבר לחלוטין מחולקים
 הרשמית ההודעה אל נלודתה שוב אך

 הכריז בלוף. אלא אינה המחלה כי שמועה,
 ״אין שמסי: מוחמר בעדן, אחר תימני דובר

 יש להיפך: חולה. באמת שהאימאם הוכחה
 אשר, נשא הוא הטוב. בריאותו למצב הוכחה

 מפקד של אחותו — באפריל 15ב־ רביעית
 סייף־אל־איסלאם האמיר המערבית, החזית
בן־חוסיין.״ מוחמר

 המלך כי האפשרות, הועלתה שוב כן על
 אל־ האימאם את להחליף חושב הסעודי

 דעתם על גם שיתקבל אחר, במלך באדר
וב — לרפובליקה הנאמנים השבטים של

 על־ידי המלחמה, לסיום להביא זו צורה
חדש. מלך המלכת

תורכיה
שני□ שש אחדי

 הנצחון בכיכר אתאתורב, לפסל מסביב
 הבירה של הסטודנטים הצטופפו באנקרה,

 לכבוד חוקית, הפגנה זו היתד, התורכית.
 ששמה הצבאית להפיכה הששי השנה יום
 הסטודנטים מנדרם. עמאן של לשטלונו קץ

 ה־ על בעיקר חזרו ידועים, שירים שרו
 (,.האם סו? אולור בויל סו אולוד פיסקה
מותר?) האם כך, לנהוג מותר
 נקרא כאשר הושמע שתמיד שיר, זהו
 שהסטודנטים מה בדיוק וזה לפעולה. הצבא
ה השלטון נגד יתערב שוב שהצבא דרשו:
 סטודנטים אותם יצאו שנים שש לפני אזרחי.
 פעל אמנם היום ולמחרת דרישה, באותה
מנדרס. את וסילק הצבא

 יש אכן כי שלהם, הרושם התחזק השבוע
 גני חמישה כיוזן. באותו שחושב מי בצבא

 למישמרות־ הצטרפו פעיל בשרות ראלים
הגדול. הפסל לרגלי שהתחלפו הכבוד,

 הגדולה העיר גם שהיא — באיססאנבול
 התוסס הפוליטי המרכז וגם־ בתורכיה ביותר
הסו בכיכר מחזה, אותו נישנה — ביותר

 פסל אין שם תקסים. כיכר המרכזית, אנת
 הרפובליקה, פסל עומד אך אתאתורב, של

 והצבא. אתאתורב של מעשיהם את המהלל
 פוליטיים ומנהיגים סטודנטים של מישמרות

שבועיים. במשך שם, התחלפו
 נועדו והמישמרות ההפגנות לדת. בז
 חזית לשלטון. המתנגדת החזית את לחזק

 מקבוצות אתאתורם״, מ״נאמני מורכבת זו
 איגודים ממנהיגי מתקדמים, הוגי־דעות של

 מפלגת יושבת בשלטון ואילו מקצועיים.
וכו החקלאית האוכלוסיה תומכת בה הצדק,

הגדולות. בערים הימין חות
 נייט־ היא הצבא של המוצהרת עמדתו

 הנשיא לתפקיד גנראל מינוי כי אם ראלית,
 על פקוחה הצבא של עינו בי להדגיש בא

 או פחות מביטה, זו עין הפוליטיקאים.
הנוכחית. הממשלה על בחומרה יותר,

 דרש בבית־הנבחרים, הרוב מנציגי אחד
ה של לדין והעמדתו פיטוריו את השבוע
 לבטחון, הלאומית המועצה של הכללי מזכיר

 בו ״הוא אשמתו: אולגנאלם. ריפעת הגנראל
קומוניס סכנה שנשקפת מאמין ואינו לדת

טית.״
 אורדוסו ״תורב הסטודנטים: השיבו לכך

 התורכי!״ הצבא ״יחי כלומר: יאשא!״ צ׳וק
 שנים, שש לפני שהביאה, קריאה אותה

 מפלנת של קודמתה מנדרס, ממשלת להפלת
הנוכחית. הצדק
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