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שטיח ם ה האדו
 רומל ארווין המידבר״ ש״שועל החלום

 הנאצי, הצבא בכוח להגשימו הצליח לא
 מתיקותו במלוא השבוע הוגשם ,1942ב־

 נשיא אולבריכט, וואלסר אחר. גרמני על־ידי
כ באלכסנדריה התקבל המזרחית, גרמניה

 הצי של אניוודמלחמר. מוקפת מנצח. גיבור
 הנמל, מינרילת של וסירות־גרר המצרי
 העמים, ידידות אולבריכט, של אונייתו נכנסה
 מכל אותה קיבלו צפירות הגדול. לנמל

 וגרמניה מצרים בדגלי שקושטו הסיפונים,
המזרחית.
 פועלי אלפי את הפכה השלטונות הוראת

 שפתחו ספונטאניים, למקבלי־פנים הנמל
 ומצלתיים. חלילים בליווי ובריקוד, בשירה
 לאולב־ חיכו לרציף, האוניה נקשרה באשר
 את שייצג מצרים, ממשלת ראש סגן ריכט
 מדינה. אישי ועשרות עבד־אל־נאצר, גמאל

 הגישו ילדות מטחים, 21 ירו התותחים
 אל־ערב סאונו ולאשתו. לאורח פרחים זרי

הנלהבות. ההמוניות התרועות את העביר
 לקבלת־הפנים, כלשהו דבר חסר היה אם

 עבד־אל־נאצר גמאל בקאהיר. סופק הוא
 צירי ממשלתו, חברי בליווי — בעצמו

 המקיימות המדינות ונציגי בית־הנבחרים,
 לקבל בא — המזרחית גרמניה עם קשרים

 הענקית בתחנת־הרכבת המזוקן אורחו את
 הרציף, את כיסה אדום שטיח קאהיר. של

 ניצב אולבריכס, ידי את לחץ מצרים ונשיא
 ההימנמים שני נגינת לאחר עד לצידו דום

 קבלות־ לאולם מכן לאחר הובילו הלאומיים,
התחנה. של הרשמיות הפנים

 בקול שהתפללו בבון, מדיניים דוברים
 לנתק אותם יאלץ לא מצרים נשיא כי רם
להד מיהרו עמו, הדיפלומטיים היחסים את

 ידי את לחץ רק עבד־אל־נאצר כי גיש
 שהוא כשם אותו חיבק לא הוא אולבריכט.

חוסלין המלך את טיסו, את לחבק רגיל

 רבים מומחים עמוקה. גרמנית חדירה בפני
 הון בברכה, נתקבלו נאצים־לשעבר) (מהם
 החשובים המיפעלים מן כמה הקים גרמני
 מרבית החדשות. בתוכניות־הפיתוח ביותר

 אולם המערבית, לגרמניה כוונה האהדה
 בחלקה. זכתה הקומוניסטית גרמניה גם

 כה בהתלהבות אולבריכט התקבל כאשר
 האהדה ״גניבת״ משום בכך היתר, גדולה,

 אבל — המערבית גרמניה כלפי שטופחה
 מקבלת־הפנים חלק זאת. אהדה רק לא

גרמני. היותו בזכות לו הגיע
 הרבה השקידה בזכות לו הגיע גם הוא

 יחסיה את המזרחית גרמניה טיפחה בה
 בין שאין העובדה חרף כי מצרים. עם

 התפתחו דיפלומטיים, יחסים המדינית שתי
 ראשיתם ואמיצים. מגוונים יחסים ביניהן

 אחרי חודשים .שמונה — 1953 במארס
 החוזה נחתם כאשר — הנאצרית ההפיכה

 של אשראי שהעניק הראשון, המיסחרי
 לא האשראי למצרים. מארק מיליון 192

 שידוליה בשל השאר בין — במלואו נוצל
 אשר המערבלת, גרמניה של המתמידים

 מארק, מיליון 780 של אשראי מיד העניקה
 מארק מיליון 800־500 לתרום והתחייבה

מצרים. של השניה החומש תוכנית לביצוע
 גרמניה מיפזזר. הראשון: הצעד
 הכלכלי השפע כנגד נואשה. לא המזרחית

 שהותאמה מדינית תיאוריה פיתחה בון, של
ה ״גרמניה המתפתחות. המדינות לסיסמות

 ״מוכנה הזאת, התיאוריה אמרה מערבית,״
 מאזן־ ולהשאיר גדול, כה אשראי להעניק

המ אהבת מתוך לא לזכותה, תשלומים
 אלה שמדינות כדי אלא המתפתחות, דינות

 המערבית גרמניה בחסדיה. תלויות יהיו
ה ועזרתה האימפרלאליסטי, למחנה שייכת

 שיעבוד של חדשה צורה אלא אינה כלכלית
קולוניאליסטי.״

המז גרמניה הציעה הזאת, התלות כנגד
 שלושה על חתמה היא סחר־חליפין. רחית
 החומש תוכנית במסגרת מצרים, עם חוזים
מיליון 313.6ב־ שהסתכמו שלה, השניה
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כקאהיר ואולבריכט עכד־אל־־נאצר נשיאים
ובלעה עמוק, נשמה בון

 לדעתם, ברורד״ הוכחה עארף. המרשאל ־את
 בעלת קבלת־פנים הזה בטכס לראות אין כי

הממלכתיים. הסממנים מלוא
בבי שנקבעו קני־המידד. כל לפי אך

 היה אחרים, ראשי־מדינות של קוריהם
מוב ממלכתי ביקור אולבריכט של ביקורו

 הגילויים מן אחד אף ממנו נעדר לא הק.
 מטחי־ מלאה: מדינית הכרה על המעידים

 מתחנת פתוחה במכונית הנסיעה התותחים;
 לשעבר מעונו קובה, לארמון עד הרכבת

 הרשמיים האורחים מישכן פארוק,שהפך של
 אשר הפסקתיו־,עבודה עבד־אל־נאצר; של

בר יריעו למען גברים רבבות שיחררה
 המקהלות של צריחותיהן שידור חובות;

 בבתי־חרושת, המודרכים הסיורים ההמוניות;
 ההיסטוריים. באתרים אסואן, בסכר

לאורח האהדה גרמני. היותו בזכות
 בימי עוד שכן מאולצת. היתד, לא הגרמני
 הבריטי, האימפריאליסטי השלטון נגד המאבק

 אוייבתה — בגרמניה רבים מצרים ראו
 מלחמת בשיא נערצת. ידידה — אנגליה של

 היטלר צבאות חדרו כאשר השניה, העולם
 עזיז גנראל ניסה מצרים, לתוך ומוסוליני
 כש.־,וא במטוס, אליהם להגיע אל־מצרי

 שעלה הבטחוניים הסודות כל את עמו נושא
 ביותר הקרובים מחבריו כמה לרכז. בידו

 בגנראל היום עד רואים עבד־אל־נאצר של
לאומי. גיבור אל־מצרי

מצרים שערי את פתחה הנאצרית ההפיכה

רש כוכבים, מיצפה בנו ומומחיה מארק,
תעשייה. ומפעלי חשמל תות

 נוצרו המסחריים, הקשרים עם בבד בד
 מישלחות הוחלפו תחילה מדיניים. קשרים

 מיסח־ נציגויות מונו אחריהן מסחריות,
קונסו הוקמו מכן ולאחר קבועות, ריות
 הרשמית: ההכרה לפני אחרון שלב ליות.
 ראתה לא כאן עוד דיפלומטי״. ״נציג מינוי

 תורת כהפרת מצרים צעדי את בון
 את לנתק יש כי הקובעת האלשטיין,

 בגרמניה המכירה מדינה כל עם היחסים
המזרחית.
 רבבות של תרועותיהם לקול השבוע,

 גבול את עבד־אל־נאצר גמאל הזיז מצרים,
 לאולב־ ממלכתית קבלת־פנים הלאה: המותר
 הכרה פירושה ההגיון כללי כל שלפי ריכט,

 בלעה עמוק, נשמר, בון המזרחית. בגרמניה
העלבון. את

הליגה
שבט □ מ חברי

 הפיסגה ועידת של ההחלטות שורת מתוך
 לחסוך שנועדה אחת, בלטה השניה הערבית

ה ברעיון הפוגעות בושות הערבי לעולם
 את למנוע באה ההחלטה הערבית. אחדות

 את תפנה אחת ערבית שמדינה האפשרות
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