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לבנון
הפצצות קוד

 הצחוק וצלילי הכלכלי השיגשוג קולות
 השבוע. נדמו בביירות מועדוני־הלילה של

 כמה ליד התפוצצויות, הדי נשמעו במקום
 של תחילתה זו היתר, עיתונים. מערכות
לבנון. של נייטראליותה על מלחמה

 קיבלו ומצרים, סעודיה בין בסיכסוך
 עמדת את מקומיים עתונים ויותר יותר

 לא אם ריאד: הזהירה כך על עבד־אל־נאצר.
 מוחלטת, נייטראליות על לבנון תשמור

 התגובה מיידית. סעודית תגובה תבוא
לב מבנקים פקדונות הוצאת עליה: שנרמז
ב הנפט זרימת הפסקת ואפילו נוניים,
ל מסעודיה האמריקאית החברה צינור

< לבנון.
 אלה מעשים כי דיברו, לא פצצות על

פירסומת. בלי עושים

ערב ם1דר
לפינוי 'מתפוננים

 הכריז אבן,״ אבא של העיקרית ״דאגתו
 שר־החוץ של צאתו ערב קאהיר, רדיו פרשן

 ״נתונה שעבר, בשבוע ללונדון, הישראלי
 ימים כעבור הערבי.״ בדרום שיקרה למה

הדבר. את עצמו אבן אבא אישר אחדים,
 ד,כמ־ האזור כי ספק, אין המתחרים.

 ערב, חצי־האי של הדרומי בקצה עט־מדברי,
 בשנה המרחביות ההתפתחויות מוקד יהיה

ההתנגשו תימן, מלחמת המשכת הקרובה.
 ל" עמאן בין הקרע המצריות־סעודיות יות

 להתמודדות הקדמה הם אלה כל — קאהיר
הדרומיות. נסיכויות־הנפט על הגדולה

אור עדן, מושבת עם יחד אלה, נסיכויות
 שנים, כשלוש לפני האנגלים, על־ידי גנו

 בשנה כביכול־עצמאית. פדראציה במיסגרת
 הסכם־העצ־ לפי הבריטי, הצבא חייב הבאה
 כולו. האזור את לפנות הפדראציה, עם מאות

ההת מחריפות הפינוי, מועד שמתקרב ככל
השל את לתפוס הרוצים אלה בין נגשויות

הבריטים. צאת אחרי טון
 שתי התייצבו עצמה הפדראציה בתוך @

 תנועת נגדם: הנסיכים. אחד: מצד חזיתות.
מחתרתית. שחירור

אירגו־ כמה מתחרים המחתרת בתוך •
 אחד עיקריים: זרמים לשני המתחלקים נים,

 הנאצרי, במערך מוחלטת בהשתלבות הדוגל
 הרפובלי־ תימן עם איחוד כדי עד אפילו
 למעמד השואף יותר, מתון והשני, קאית:
הערבי. העולם בתוך עצמאי

 שני מתייצבים הבינלאומי במישור •
 ועבד־אל־ ,הסעודי פייצל עיקריים: יריבים

 את מסתיר אינו מצרים נשיא המצרי. נאצר
ה ובעל העשיר־בנפט, לאזור לחדור כוונתו

 השאיר הוא העצומה. האסטרטגית חשיבות
 את לתפוס ברורה בכוונה בתימן צבאו את

 ואילו הבריטים, צאת עם האלה, השטחים
 מצרית השתלטות כי חושש, סעודיה מלך

של קץ את תבשר הדרומיות שכנותיו על
השתל לקראת חשוב צעד תהודה הוא, טונו
 תומך הוא לכן סעודיה. על גם מצרית טות

ו ארצות־הברית ובעזרת התימני, באימאם
עוצמה. בעל מודרני חיל־אוויר בונה בריטניה

 האפשרות מן מאוד מודאגת ישראל •
ש מחשש עדן, על מצרית השתלטות של

 הכניסה את הפינותיה בפני יחסום כזה צעד
 באב־אל־מנדב, של הצר במעבר סוף, לים
 ג־יבו־ את יפנו גם הצרפתים אם עדן. מול
 הסומאלית, והרפובליקה מנגד, החוף על טי,

ה תהפוך עליו, תשתלט ,דוברת־ר,ערבית
ביותר. למוחשית סכנה

ל שעלול למה מוקדם ביטוי המגעים.
 השבועיים במשך ניתן הבאר״ בשנה התחולל

 המחתרות בין התחרות כדי תוך האחרונים.
ברי בחיילים ההתנקשויות התרבו השונות,

 ממאה למעלה הרוגים, 50 המאזן: טיים.
אל עוצר, הוטל ערבים. בעיקר — פצועים

הוחרם. רב נשק לכלא, הושלכו פים
 מגעים, התנהלו השטח לפני מתחת אבל

 לונדון שכן הנסיכים. את מאוד שהדאיגו
 השיח־ תנועת של סופה כי למסקנה, הגיעה

 רצונה אם לכן, הנסיכים. על לגבור רור
 להגיע עליה שדות־הנפט, בניצול להמשיך
ה עם אלא הנסיכים, עם לא מוקדם להסכם

 המחתרת נציגי עם שיחות נפתחו מחתרת.
הנאצרית. המחתרת עם המתחרה זו המתונה,
הד והם סודיים, נשארו לא אלה מגעים

 הנסיכים, את הדאיגו הם רבים. אנשים איגו
 הם יציאתם. את להשהות מהאנגלים שביקשו

ישראל. את וגם קאהיר את גם הדאיגו
 בין הבדל אולי יש האנגלים בעיני כי

 ישראל בעיני אבל השונים, זרמי־המחתרת
מסוכנים. אויבים כולם —

ה העולם 1539 הז


