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ואצ"ל
 המושבות במשרד מישהו כאילו נראה זה

 מאובק תיק המגירות מן הוציא בלונדון
 פינוי, — (א״י) פלשתינה הציון את שנשא
 השם את מקום בכל להחליף למזכירה הורה

 לתיק וצירף — דרום־ערב בשם ארץ־ישראל
התוכנית״. לפי לבצע ״נא פתק: החדש
 בדרום־ערב האחרון בשבוע שקרה מה כי
 שקרה מה של מדוייק כמעט העתק היה

 20 לפני הבריטי, המנדט בטוף בארץ־ישראל
שנה.

 האחרון, הרגע עד בווינגראד. כמו
ב השלטון על לשמור בריטניה התעקשה

הנסיכויות 17 ואת עדן את ניהלה היא ידיה.

ה הנפט נסיכויות איחוד היתה: הגדולה
 בחסות הרפוכליקאית, תימן; עם דרומיות
מצרית.

 זאת לתקווה הנחיתה ששת־הימים מלחמת
 את לפנות החליטו המצרים קטלנית: מהלומה

 העולם של זה בחלק הגדול והאח תימן,
עבד־אל־נאצר. לא הסעודי, פייצל עתה הוא

 ההזדמנות, את ניצלת השיחרור חזית
 את המזכירה בצורה כללית. למיתקפה עברה

 אפם תחת שלמות וערים תפיסת־המישטרה
 החזית לוחמי תפסו בארץ, הבריטים של
 השליטים, הפדראציה. מדינות 17 מתוך 12

 או נישבו הבריטי, הצבא חסות על שסמכו
ברחו.
 בריטיים חיילים 9000 של נוכחותם רק
זו. עיר על החזית השתלטות מנעה בעדן

ה המושל עתונאים. עס פגישה
להו מיהר טרווליאן, האמפריי סר בריטי,

 בתנועה להכיר החליטה ממשלתו כי דיע,
 את לה ותמסור העם״, כ״נציגת הלאומית
ומסודר. הדרגתי באופן השלטון

א־שעכי מחתרת מנהיג
(א״י) פלשתינה של הדוגמה לפי הכל

ב להכיר סירבה ממשלת־בובות׳ באמצעות
 מדינר, להקים ששאפה השיחרור תנועת

עצמאית.
 של הדרום־מערבית לפינה הזרימה היא

 להגן ״כדי ונשק ציוד חיילים, ערב חצי־האי
הציבורי״. הסדר על

 ערכו הטרוריסטים,' אחר רדפו חייליה
 ומושליה פקידיה עוצר. והטילו חיפושי־נשק

 גדרי־ מאחורי מוגנות, במובלעות התבצרו
 בווי־ את שזוכר מי ומיגדלי־שמירה. תייל

 של האבטיפוס את מכיר ירושלים בלב נגראד
אלה. מובלעות
ה הנשים את ליוו חמושים חיילים
 ילדיהן עם התרחצו אלה כאשר אנגליות,

בים.
 העניין המיפנה: שבא עד בחיפה. כמו

 כי החליטה היא בריטניה, לממשלת נמאס
 הטירחה את מצדיקות אינן הנפט בארות

 עצמאית, מדינה תוקם אם גם וההוצאות.
 טובות, בלי — הנפט את לקנות יהיה אפשר

איומים. ובלי
 באין — עדן של האסטרטגי לערכה אשר

 ממזרח בבסיסים צורך גם אין אימפריה,
לסואץ.

ה את לפנות ההכרעה: נפלה כן על
הבירה. עדן ואת הדרום־ערבית פדראציה
 בו — הקרוב בינואר 9ה־ — מועד נקבע

 כשם ואז, האחרון. הבריטי החייל יעזוב
 בחיפה הדגל להורדת הצדיע העליון שהנציב

 הבריטי המושל יצדיע — 1948 במאי 14ב־
עדן. בנמל הדגל להורדת

 יעבירו אז עד המלחמה. תוצאות
 זמנית, ממשלה לידי השלטון את הבריטים

האו״ם. בחסות שתוקם
 בראש שעמדה ממשלה זו היתה בישראל

 בדרום־עדב ההגנה. — מחתרתי אירגון
 אי־ בראש כיום העומדת ממשלה זו תהיה
הלאומית. השיחרור חזית — מחתרתי רגון

 אקטי־ ,מתחרד יש השיחתר שלחזית אלא
 היה שהאצ״ל כשם בדיוק — חזק ביסטי

 פלוסי מחתרת זוהי ההגנה. של מתחרה
 קיצונית שהיתה תימן), דרום לשיחרור (חזית
הבריטי. הצבא נגד במלחמתה יותר הרבה

ותקוזתה מצרים, עומדת פלוסי מאחורי

 גבר קיבל ומאובקת לוהטת ובעיירה
 הזרים העתונים נציגי את ושופע־מרץ גדול

 ראש והוא א־שעבי׳ קהטאן שמו בדרום־ערב.
 בזי־ קיבל הכתבים את השיחרור. חזית

 מתריסר אחת — פדלי נסיכות בירת נגיבר,
תפסו. שאנשיו הנסיכויות
 בפני הצהיר מעדן, קילומטרים 35 בשבתו
 של החוקית הממשלה ״אנחנו הכתבים:

ה של לאישורה זקוקים איננו דרום־ערב!
הזאת.״ הקיימת לעובדה הבריטית ממשלה

למצרים? יחסו מה
 בקאהיר האחרון ביקורו שבעת א־שעבי,

 השיב: במעצר־בית, יותר או פחות שם היה
 לא אבל הערביות. האומות כל ידידי ״אנחנו
בעניינינו!״ מבחוץ התערבות נרשה
 לבין בינו היסודי ההבדל את הסביר הוא
 שזה מניח אני תימן? עם ״איחוד פלוסי:
 נדאג — בינתיים הרחוק. בעתיד אבל יבוא.

כאן.״ לעניינינו
 א־שעבי של נצחונו ץ זרה פלישה גם

 כי סברה פלוסי שכן מובטח, עדיין היה לא
לה. מגיע השלטון

 את תפסו החזית שאנשי שעה באותה
 פלווסי של קומנדו יחידת חצתה הנסיכויות׳

 עצרה וחידי, נסיכות אל התימני הגבול את
 מישמרות השלטון. את ותפסה הסולטן את

 לא מראשיתה, הפעולה אחר שעקבו בריטיים,
התערבו.

 לקיים עדן לתושבי פלוסי הורתה למחרת
 במלואה, בוצעה ההוראה כללית. שביתה

 הוכחה שזו הכריזה הפרו־מצרית והמחתרת
 צחק. א־שעבי אך בעיר. המוחלט לשלטונה

 — עדן את להשבית נורה אנחנו אם ״גם
הסוחרים.״ ישבתו

 עבד־אל־ ,מתחרהו שידר בקאהיר ואילו
 טריז לתקוע מנסים ״האנגלים מקארי: קאווי

התנועות!״ שתי בין
 ערב צבאות של כמו זרה, פלישה עם ומה

 טס כאשר קיימת. זו אפשרות גם לישראל?
 לריאד, שאקלטון לורד הבריטי השר השבוע

 בעיית על פייצל המלך עם לשוחח כדי
ש האפשרות על בפירוש נרמז דרום־ערב,

 בין המאבק יהיה לא בינואר 9ה־ בבוא
בלבד. פלוסי לבין חשיזזרור חוזית

מ567 הזה העולם


