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במרחב
לבנון

ש עד מג ה
 ממשלת ניהלה שבועות שלושה במשך

 לבנון. נגד נועזת פסיכולוגית לוחמה ישראל
ה הגדול הנצחון את נחלה היא השבוע
ראשון.

 אל־עוייני, חוסיין המתון, ראש־הממשלה
 במקומו התפטר. חובש־תרבוש, קשיש אישד

 הפרו־ המחנה ראש קאראמה, ראשיד בא
נאצרי.*

ה תוצאת אינם ראשי־הממשלות חילופי
המיי הגורמים בלבד. הישראליים איומים

 המסורתית השחיתות פנימיים: היו דיים
לרפו שונות והצעות הלבנונית, בצמרת

 על- שנוצרה האיומים, אווירת אך רמה.
ל חשובה תרומה תרמה ישראל, ידי

 של המוסלמית המחצית האווירה. שינוי
יותר חזק אדם דרוש כי חשה המדינה

ה לאיש התפקיד את מסרה והיא —
עבד־אל־נאצר. גמאל עם ביותר מזוהה

 ומחמיר הולך שמצבו מצריים, לנשיא
 חשוב אך קטן הישג זה היה להלן) (ראה

 הצלחותיו רוב כמו פסיכולוגית. מבחינה
 על זו גם לו ניתנה עבד־אל־נאצר, של

ישראלי. מגש

מצריים
ם חיוכי□ מיספרי ו
 ראוהו בישראל צופי־הטלביזיה רבבות

 למהפכת 13ה־ יום־השנה החמישי, ביום
.1952 ביולי 22ה־

 עצרת־ של המכובדים במת על עלה הוא
 לחץ היטב, ולבוש יסה־תואר ההמונים,

אח ונכבדים שוקיירי אחמד של ידם את
 סידר רגלו, את הרים חיוכים, שפע רים,
 במטפחת פניו את ניגב חייך, גרביו, את

 לברכות, סלחני בחיוך הקשיב מקופלת,
ומעלה. שעתיים של בנאום לבסוף פתח

 גמאל אותו זה היה לא זאת: ובכל
 את הרים לא נאומו בכל עבד־אל־נאצר.

 המשלהבות, הסיסמות לגמרי חסרו קולו.
 בקול דיבר הוא הרבבות. את ששיברו

 את קרא רעהו, אל איש כדבר שקט,
 ארוכים טורים ציטט הכתב, מן הדברים

בשעונו. פעם מדי הסתכל מיספרים, של
מצ של הכלכלי מצבה העיקרי: נושאו

 ארצו המוני את ביום מעניין הוא ריים.
 בתימן המצב מן יותר שיעור לאין עד

פלסטין. ובעיית
 התנדנד לא מעולם כי זאת. ידע הנשיא

 ארוכה שורה כאשר עתה, כמו שלטונו
הערבית החזית כל לאורך כשלונות של
מ לתוניסיה, מתימן לתימן, •-מעיראק —

 למשבר מצטרפת — לאלג׳יריד, תוניסיה
 וירידה דוהרת עליית־מחירים גובר, פנימי

הפשוט. האיש של ברמת־המחייה מתמדת
 משבר כאשר לאחרים. אזהרה

ב יחד מזדמנות חיצוניות ותבוסות סנימי
 להפיכה. הרקע נוצר בלתי־מפותחת, מדינה

ב לשלטון בעצמו שעלה עבד־אל־נאצר,
היטב. זאת יודע כאלה, נסיבות

ה כי שמאלית. מהפיכה חושש הוא אין
 תומך הקומוניסטים, ובכללו המצרי, שמאל

ימ הפיכה מפני חושש הוא אך בו.
 שהוא הקודם השליט המעמד בעזרת נית,
 קצין־צבא ובאמצעות נכסיו, את נטל

בלתי־מרוצה.
 נאומו לפני שעות 24ש־ מיקרה זה היה לא

 אחד את שוטריו אסרו מלא־הסםאטיסטיקה,
 הגבוהה הבורגנות של המרכזיות הדמויות
לאחרים איום זהו להלן). (ראה המצרית

לבאות. הקדמה ואולי —

ל ע ולשון ריגו הר
 בראשם בבוקר. בחמש באו הקצינים

 שומר- את עוררו הם אלוף־מישנה. עמד
ה (״חדשות אזזבאר־אל־יוס של הלילה
 הודיעו הגדול, הקאהירי היומון יום״),

העתון. הולאם הממשלה שבפקודה לו
 על שנים. חמש לפני היה זה
 ידיד- סיפר מכן, לאחר קרה אשר

 לכתם אמץ האחים של משפחה
:באירופה הזה״ ,,העולם

 לשני מיד הודיע שהשומר מאליו מובן
 אמין, ועלי מוסטפה התאומים העתון, בעלי

)6 בעמוד (המשך

 תמיד הוא הנשיא הלבנוני, הנוהג לפי *
ב מוסלמי. תמיד ראש־הממשלה נוצרי,

 הנשיא של ׳תפקידו הלבנונית, מציאות
יותר. חשוב

1155 הזה העולם
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 י״א י׳, ט׳, ח׳, בוגרי הרשמת
 י״ב י*א, י׳, ט׳, לכתות
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לקורסי גם הרשמה
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מוקדמות בחינות
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להתכתבות הבינלאומי חסכון

 מתכתבים אלפי
אמריקאית שיטה לפי

 חינם פרוספקט
4185 ד. ת. תל־אכיב,
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 י-א י׳, ט׳, ח׳, בוגרי הרשמת
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