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במרחב
תימן

הזועמי□ הנסיכים
 חמיד־אל־דין משפחת בקרב נושבת מרד רוח

 בראש העומדים הנסיכים, בתימן. המלכותית
עור ,1962 מאז האנטי־רפובליקאים השבטים

 המלחמה־ התוצאה: בהרים. שביתת־שבת כים
 הנסיכים בין ואילו — רדומה המצרים עם

האווירה. מתחממת סעודיה מלך לבין
 עבדא־ האמיר הוא הזועמים הנסיכים ראש

 אל- האימאם של בן־דודו חסן, בן ללה
 החשובה הגיזרה מפקד ,29 בן הוא בדר.

 שוכנת מיפקדתו המלוכני. הצבא של ביותר
הבירה. מצנעא בלבד קילומטרים 20 במערה,

מ עצמאות פחות לנו נותנים ״הסעודים
 סלאל,״ לממשלת מעניקים המצרים אשר

 שליחו רולו, אריק באוזני הנסיך הצהיר
 לניהול הכסף ״את מונד. לה של המיוחד

 כי טיפין־טיפין, לנו משלמים הם המלחמה
המידה.״ על יתר שנתחזק רוצים אינם

 לנסיך חודש מדי משלמת שריאד הסכום
 אלף 250לכ־ מגיע זהב, בלירות עבדאללה,

הלוחמים. החזקת מאפשר אינו וזד, ל״י.
העיק טענתו המאה. כעד של דעתו

כדובר עצמו על המכריז עבדאללה, של רית

הסעודי* פייצל
קובע הוא משלם, הוא

 חמיד־אל־ משפחת של הצעירים הנסיכים כל
 בטובתם מעוניינת אינה שסעודיה היא דין,
 כדי אותם מנצלת רק היא התימנים. של

 מצרים. נגד מלחמתה את אדמתם על לנהל
 ממשלת להקים ריאד של כוונתה הראייה:

המלוכנים. טהרח על שלא תימנית, קואליציה
 לפי ימלאו, זו בקואליציה חשוב תפקיד
 השלישי״ ״הכוח של המנהיגים התוכנית,

ב שמאסו רפובליקאים, הם אלה התימני.
באר המצרים ובנוכחות סלאל של שלטונו

 עבדאללה: האמיר הטיח לסעודיה. ועברו צם׳
 לסלק כדי אמנם התקוממו שלנו ״השבטים

 כדי יותר, עוד אבל המצרי. הכובש את
 חמיד־ משפחת בן את המלוכה לכס להחזיר
ל עכשיו מהם לדרוע אפשר איך אל־דין.

 פושעים — רפובליקאים עם פעולה שתף
 למצרים שעזרו אחרי שלנו למחנה שעברו

שלהם?״ הדמים מיבצעי את לבצע
 המלך נגד רק זועם אינו ד,צעיר. האמיר

 המלוב־ הממשלה ראש נגד גם אלא פייצל,
 יודע האב כי אביו. שהוא — תימן של נית

 ד,מלוכנים יוכלו לא הסעודי הכסף שבלי
 שר־ הצהיר אחד. חודש אפילו מעמד להחזיק
 ש־ ״מכיוון סולטן: האמיר הסעודי, ההגנה

 הזכות לה יש המחיר, את משלמת סעודיה
 אינו זה יעד המלחמה.״ יעדי את לקבוע
 אם כי לשלטון, חמיד־אל-דין משפחת החזרת
ערב. מחצאי־האי המצרים סילוק
 בעזרת זאת לעשות הסעודים ניסו כה עד

 הם עכשיו הצליחו. ולא בלבד, המלוכנים
* רפובליקאים. בעזרת גם לנסות רוצים

כ אותו המראה מצרית, קאריקטורה *
אותה. מפעיל האנגלי וילסון שהארולד בובה׳
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