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 הטלפון צילצל שנתיים של צפיה לאחר
המו יושב־ראש הראית, צלאח של במשרדו

 אטומית. לאנרגיה המצרית הלאומית עצה
 ״גילינו גבר: של קולו נשמע לקו מעבר

באורניום!״ ביותר העשיר האיזור את
 המצרים המדענים שגילו האורניום אחוז
ביותר. גבוה היד, אל־עטשן אזור בסלעי
 רק שהכילו סלעים מצאו שבהתחלה בעוד
 עתה זה גילו אורניום, של אחד אחוז

אחוזים. לחמשה קרוב שהכילו סלעים
 בבניית עוסקת מצרים את מצא זה גילוי

 בעיקר המיועד שלה, השני האטומי הכור
 מעוקבים מטרים מיליון עשרה להמתקת

מד דונם אלף 120 להשקיית ים, מי של
 להתחיל הבטיחו המצרים המומחים בריים.

.1969 בשנת זו בהשקייה
 המצרים אפילו שלום? לצרבי רק
 רק באורניום ישתמשו כי טענו, לא עצמם

 הטילים תעשיית גם הים. מי להמתקת
 ״לשיגור היקר, החומר את תנצל שלהם
לחלל״. לוויינים או טילים
 החליטה האורניום, כריית התחלת עם

 אל־דבעה, באזור שלישי כור לבנות מצרים
 באינשאם הראשונים הכורים לשני בנוסף

 עוד ימתיק השלישי הכור אל־ערב. ובבורג׳
מים, של מעוקבים מטרים מיליון עשרים

נוסף. שטח להשקיית ינוצלו אשר
 נאמרה לא באטום מלחמתי שימוש על
 את הביעה לא שישראל עוד כל אך מלה.

אטומי, מנשק המרחב לפירוז הסכמתה
 זאת ביקשו כה שעד — המצרים אם ספק

 המישלחת ידיים. בחיבוק לשבת ימשיכו —
 סין של האטום במיתקני לסיור שיצאה
זה. בכיוון הראשון הרמז להיות עשוייה

באמונה מרוסיה,
 אוניברסיטת היתד, אחדות שנים לפני עד

 האיסלאם לדת ענקי בית־מדרש אל־אזהר
 המדעים מן כליל מנותקת הערבית, והשפה

המדוייקים.
 לפני אחרת. גרס עבד־אל־נאצר גמאל

 אל־אזהר את להסיר ציווה שנים חמש
נפת מכך וכתוצאה מודרנית, לאוניברסיטה

 ברפואה, החל נושא, לכל פקולטות בה חו
 שעריה שניה: גדולה מהפכה בהנדסה. וכלה

לנשים. נפתחו
וצ צעירות דתי. קומסומוד חכר

 התחילו העולם רחבי מכל מוסלמים עירים
 שהסטודנטים ייתכן אך לאל־אזהר, לזרום

 הלומדים הרבבות מבין ביותר המעניינים
 החלה ברית־ר,מועצות הסובייטים. הם שם

 מקרב למצרים, מוסלמים סטודנטים שולחת
בגבולותיה. החיים המוסלמים מיליון 30

 לעשרות אופייני קאנח׳אן מוחיי־אל־דין
 משתלם באל־אזהר, הסובייטים הסטודנטים

 ידעה ״אמי הדתיים. לימודיו לצד ברפואה
 סיפר תשע,״ בגיל על־פה הקוראן את

 ידוע חכם־רת היה ״אבי מצרי. לעתונאי 1
 בגלל בטשקנד. הגדול המסגד של ואימאם

 המדע את בלימודי למזג תמיד חלמתי זה
 נפתחה כאשר לי ניתנה זו הזדמנות והדת.

 רופא אני כעת לרפואה. פקולטה באל־אזהר
כאחד.״ ואיש־דת

שמם־אל־ ,מוסקבה של המופתי של בנו
 האיסל־ הדת בלימוד הסתפק באבגוף, דין

 האיסל־ הדת יסודות את לומד ״אני מיתי.
מאנשי־הדת לאחד להיות בתקווה מית,

הקונוסונזול. חבר הסביר ברוסיה,״ הגדולים
 סטודנטים כי ברור הבדוק. הגשר

המ בניהול לארצם, בשובם יועסקו אלה
 מאשר יותר מוסקבה, של הערבית דיניות

 מזמן הוכיחה מוסקבה כי המוסלמית. בדת
הגשר כי האומר, בעקרון מאמינה שהיא
 לימוד הוא אחרים להבנת ביותר הטוב

שפתם.
לומ הערבי, מהעולם המרוחקים הרוסים,

 היושבת ישראל, מדינת שפתם. את דים
 שתלמידיה מעדיפה הערבי, העולם בלב

 חריא _ שלישית כשפה צרפתית ילמדו
ערבית. במקום — והאנגלית העברית

סודאן
החלוקה מלחמת
הצ הדיקטטורה את שהפילה הממשלה

 ששה לפני עבוד, איברים הגנראל של באית
 מראש נידונה ),1417 הזה (העולם חודשים
 מאלמנטים מורכבת היתד. היא לכשלון.

הרא ההתלהבות שאחרי שונים, כל־כר
 החלו המוצלחת ההפיכה ביצוע של שונה

 הקומוניסטים בין הניגודים בקרבה מתבלטים
לבין אלה ובין הדתיים, הקנאים לבין

 יחד אלה כל ואילו הפרו־מצרית. הסיעה
 נציגי שלושת עם משותפת שפה מצאו לא

הלא־ערבי. הדרום
 סר של ממשלתו הצטיינה חוץ כלפי

 במלחמת חלקה בשל ח׳ליפה אל־ח׳אתם
 לנתיב סודאן דרום את הפכה כאשר קונגו,

 לצבא ומדריכים נשק הועברו בו העיקרי
צ׳ומבה. של במישטרו לחם אשר המורדים
 זה סיוע היה רבים, אמריקאים בעיני

 את עתה הפוקדות לצרות ישיר גורם
 מהיר סיוע באפשרה כי ספק, אין סודאן.

קונ למורדי סודאן ממשלת עזרה ומאסיבי
ו  צ׳ומבה של המרוכז מאמצו את להכשיל ג

 הארץ מחוזות כל על ולהשתלט להכחידם
 זעמו את ראשה על הסבה בזאת הענקית.

 שהיא ארצות־הברית, של ובעיקר המערב, של
צ׳ומבה. של ביותר החשובה התומכת כיום

 רחוק לחפש צריכים היו לא ״האמריקאים
 ממשלת את שיפיל הנשק את למצוא כדי

 ״הם בחרטום. שמאלני עתון כתב סודאן,״
 אותו: טמנו שהאנגלים איפה אותו מצאו

בדרום.״
 סודאן זכתה מאז מליחמת־תרגות.

 מחוזותיה שלושת ידעו לא לעצמאותה
 השבטים, שקט. של אחד יום הדרומיים

הת נוצרים, ומיעוטם עובדי־אלילים שרובם
 דוברי־ד,ערבית להשתלטות בתקיפות נגדי

היה האנגלים, שלטו עוד כל הצפוניים.

ב״אל־אזהר" רוסית סטודנטית
הדת לא השפה,

 הצפוניים חדירת בפני יעיל מחסום קיים
או נפרדת. מדינה לטפח כוונה מתוך דרומה,

 הוסר עצמאית, למדינה סודאן משהפכה לם
 החלו צבא ויחידות אנשי־דת מורים, המחסום.

 שכל הבהירה וחרטום הדרום, על משתלטים
 היא המחוזות שלושת היפרדות על מחשבה
מסוכנת. אשלייה

כו נמנית הדרום שבטי של האינטליגנציה
 התייצבה והיא הנוצרי המיעוט טהרת על לד,

שהתפת במלחמת־ד,תרבות השבטים בראש
 הגנרל שלטון של האחרונים בשלבים חה.

 זו והיתר, ממש, של מלחמה התנהלה עבוד
 בחרטום סטודנטים של אסיפת־מחאה דווקא

 ההפיכה אש את שהציתה בדרום, הטבח נגד
עבוד. את שהפילה ההמונית
 כלל דרום, בעיית בפתרון לרצונו כאות
 בממשלתו. דרומיים נציגים שלושה ח׳ליפה

 כינו הדרומית האינטליגנציה דוברי אולם
 הודיעו מכורים, קוויזלינגים השלושה את
 להיפרדות פרט — פתרון כל ייתכן לא כי

העוב דרומיים, פועלים הצפון. מן הדרום
הת הבירה, ברחובות הפגינו בצפון, דים

באש. ופתח התערב שהצבא אחרי רק פזרו
 התפטרות את הגיש ח׳ליפה אל־ח׳אתם

 בלי חדשה ממשלה מייד הרכיב ממשלתו,
 לכנס נכונותו על הודיע הקומוניסטים,

הדרום. עם במשא־ומתן ולפתוח ועידה
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