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בכמה דולארים עקה בניין הפיראמידות?
כמד .השקיעו שליטי בבל בבניית תזיגורא־
טיט המפוארים? ואפילו ישראל הקטנה —
כמה כסף השקיע מלכה ,שלמה בן־דויה
בבניין בית־המיקדש?
כל שליט־יחיד בעל שיעור־קומה היסטו
רי מנסה להנציח את עצמו — אם באבן,
אם במלחמה ,אם באירגון אירוע בינלאומי.
אחמד בן־בלה לא חרג מכלל זה ,ויתכן
כי מכל הסיבות שגרמו להפלתו ,זאת
היתד ,הסיבה העיקרית.
לעם האלג׳ירי פשוט נמאס לשלם את
מחיר שאיפותיו הבינלאומיות — כי העם
האלג׳ירי הוא מוכה־רעב .כלכלתו עדיין
הרוסה ,מאז המלחמה הנוראה שהרגה מיל
יון מבין שמונה מיליון תושבי המדינה.
וילה לכל איש .אט־אט מתגבשת תמו
נתו של המישטר החדש ,ונראה כי ב
מרכזו עומדת השאיפה הפשוטה לשקם את
אלג׳יריה ולצפצף על כל השאר.
בדי להבליט צורך זה ,דואג המישטר
לפרסם פרטים על בזבזנךתו של בן־בלה.
יש בהם כדי לעורר התפעלות — אך לא
אצל פועלים מובטלים ,החרדים ללחמם.
בן־בלה ראה את שיא הישגיו בקיום
ועידת־באידונג השניה .ועידה זו ,שלא נת
קיימה ,כבר עלתה לאלג׳יריה כ־ 60מיליון
ל״י .ארמון־הוועידה היפהפה ,שנבנה ב
מיוחד למסרה זו ,מכסה ארבעה דונאמים.
למען ראשי־ד,מדינות הוקמו  65וילות חד
שות ,ולמען מלוויהם  49וילות נוספות.
בלא פחות כסף עלה נמל־התעופה החדש,
שנבנה במיוחד לוועידה.
בן־בלה עוד הספיק להדפיס מדריך לבאי־
הוועידה .נאמר בו :״בווילה שלך עומד ל 
רשותן משרת ,שינולא את הוראותיו ויעשה
בשבילך את השרותים הבאים :השגת משק
אות ,עתונים ,סיגריות; כביסה וגיהוץ; עבו־
דות־כתיבה; טיפול רפואי; תספורת .לכל
ראש־משלחת הוקצב ציטרואן מפואר .שלוש
מכוניות נוספות הוקצבו למשלחתו.״

מ ג ש ה כ ס ף .אין זה מוגזם לגבי הנהוג
כיום במרחב.
בוועידת־קאהיר האחרונה הושבו כמה
מאות משתתפים ליד שולחנות־הסעודה ,כ
שלכל אחד מהם מלצר משלו.
אולם גם עבד־אל־נאצר לא יכול היד.
להתחרות עם קיסר ,חבש ,היילה סלאסי.
בוועידה הכל־אפריקאית ,שנתקיימה באדים־
אביבה ,בירתה של ארץ ענייה ונחשלת
מאין כמוה ,אכלו מאות המשתתפים ב־
סכו״ם של זהב מצלחות של זהב.
אלג׳יריה לא קיבלה את עצמאותה על
מגש הכסף .אלפים מכפריה נחרבו ב
מאבק .אין היא מוכנה לבזבזד ,עתה
בצלחות של זהב.

תוצרת בית

מונ ט -ב ל או
דו ב ק מנ טו ל
פ ו ל ר י ט
גקינג-סייז(

} סיגריות מנ טול מר׳גננות של דובלן
פ ר סו ם ד ־ ר י ע ק ב סון

6

/

תחילה חשבו כי מאחורי ההפיכה של
הוארי בומדיאן עומדת סין .לאחר מכן
חשדו במוסד המרכזי לביון של ארצות־
הברית .בינתיים נתברר כי ההפיכה היתד.
באמת מתוצרת בית — וכי הגורם הבינ
לאומי העיקרי באלג׳יריה הוא צרפת.
אין בכך פלא .כי אחרי הגירת 900
אלף צרפתים מאלג׳יריה ,עדיין נמצאים בד,
כעת כמאה אלף 12 .אלף מהם הם צעי
רים חייבי־גיום ,שהמירו את שרות־החובה
שלהם בשרות כמורים באלג׳יריה ,לפי סי
דור מיוחד .מיספר דומה של צרפתים הגיעו
לאלג׳יריה כמומחים טכניים .כמה מאות צרפ
תים אף קיבלו אזרחות אלג׳ירית.
לפי כל העדויות ,לא שרדה שום טינה
אנטי־צרפתית באלג׳יריה — דבר מפליא
למדי ,נוכח הקיצוניות של מעשי־תזוועה
הצרפתיים בימי מלחמת־השיחרור .האלג׳י־
רים נשארו צמודים לצרפת ,המוכנה לת
מוך בהם כמעט ללא־סייג.
פדרציה כלכלית .המעשה הגדול ה
ראשון של בומדיאן היה לסכם את ההסכם
עם צרפת ,שהושג עוד בימי בן־בלה .אין
זה הסכם מיסחרי רגיל ,אלא מיסגרת ל־
שיתוף־פעולה ,המגיע לממדי פדרציה כל
כלית .לפי ההסכם ,יושקעו תוך ארבע
שנים למעלה משני מיליארדים ל׳׳י בתיעוש
אלנ׳יריה ,הנפט של אל־צחרה יפותח תוך
שיתוף בין שתי המדינות ,ישמש בסיס
לתעשיה פטרו־כימית חדשה .ואילו המידבר
יעמוד ,כנראה ,לרשות ניסויי־אטום צרפתיים.
״נמאס לנו לרקוד לפי חליל קאהיר,״
אומרים השליטים החדשים ,שהקימו השבוע
את ממשלתם .״מעתה נדאג קודם כל לאל-
ג׳יריה עצמה.״
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