
במרחב

 הטוב אל הטבעית המשיכה קיימת רבים באנשים
 להיות צריך יקנו אשר וכל יעשו אשר כל ביותר•
 גם וכמובן לבושם הופעתם, עבודתם, _ מושלם

 הבוחרים הם אלה מעשנים. הם אותה הסיגריה
^וז  _ ביותר הטובה הפילטר סיגרית — ב־£
 בקופסת קינג־סייז, אמריקאית, תערובת
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̂ מצריים
קוד לי בי ה־דד ב

 ציין ממלכתי,״ ביקור היה לא ״זה
 עבודה לשם ביקור ״זה גרמני. פרשן

מעשית.״
 גמאל של בן־חמשת־הימים ביקורו ואכן,

 למשא־ כולו נועד במוסקבה עבד־אל־נאצר
מעשי. ומתן

 נשיא בא לא הפעם ריקות. ידיים
 ב- הודה עתה זה כי כגיבור. מצריים
בתימן. חמור כשלון

 כמנצח. הסעודי יצא נאצר־פייסל בהסכם
 תמיד: שתבע הדברים שני את השיג הוא

ל קבוע ותאריו לתימנים, הגדרה־עצמית
 מצריים נשיא ואילו המצרי. הצבא הוצאת

 ערובה תמיד: תבע אשר את השיג לא
בתימן. רפובליקה של קיומה להמשך

 פחות לא במוסקבה. ברור היה זה כל
 רע. הוא במצריים המצב כי ברור היה

המצ הכלכלה את הרסה תימן מלחמת
האופו מעזה הראשונה הפעם זו רית.

ה לערוך ראש, להרים הימנית זיציה
ומהומות. פגנות

 הפכו להלן) (ראה המוסלמים האחים
 אחרים יסודות גם למישטר. סכנה שוב

להזדמנות. מחכים
 ביז- לא לכך השולחן. על קלפים

 בדברי־נמוסין. זמן הפעם הסובייטים בזו
 השולחן. על הקלפים את ושר הניחו הם
 למצריים, כלכלית עזרה עיסקה: הציעו הם

 לתמוך ברורה מצרית התחייבות תמורת
סין. נגד במאבק בהם

ה אחת גיזרה יש הרוסי־סיני במאבק
 הוועידה גיזרת זוהי לעבד־אל־נאצר. נוגעת

 באל־ להתכנס העומדת האפרו-אסיאתית,
ג׳יד.

 מאחר זכות־השתתפות, תבעו הסובייטים
 נמצא ברית־המועצות של שטחה שרוב

 ברית־המועצות כי טענו הסינים באסיה.
 המשעבדת אירופית, מעצמה אלא אינה

 מוסקבה כי אפילו רמזו הם סיביר. את
 וכי אחרת, קולוניאלית בירה לכל דומה

מנוצלת. מושבה אלא אינה סיביר
 בעל מאבק זהו ברית־המועצות בשביל
 להוציא סין תצליח אם עצומה. חשיבות

 האפרו־ המשפחה מן ברית־המועצות את
 ה־ היא סין כי סופית ייקבע אסיאתית,

 הגזעים כל של מאבקם בראש העומדת
ל שייכת ברית־המועצות וכי הלא־לבנים,

 וה־ העשירים הלבנים, העמים משפחת
נצלניים.

 נשיא לעמדת מאד רב ערך היה לכן
 בעולם עמדת־מפתח בעל כאיש מצריים.

ל יכול הוא בכלל, ובאפרו־אסיה הערבי
זו. בסוגיה הכף את הכריע
 לא עבד-אל-נאצר בוחר. אינו עני

 שרי- :פירושו כי זה. מחיר לשלם רצה
ופקין. קאהיר בין הגשרים פת

ל כה עד לו איפשרו אלה גשרים
 שלו, חופש־התימרון את בהרבה הגדיל
 שהוא בשם ופקין מוקסבה בין לשחק
 בין ואף ומוסקבה, וושינגטון בין משחק
 פירושו: תופש-תימרון ופאריס. לונדון
 פוליטיים, נצחונות נשק, כלכלית, עזרה

יוקרה.
ח ובלי לבחור, יכול אינו עני אולם  כו

 במצריים החיטה מלאי לתמרן. אי־אפשר
 אי־השקט ינואר. חודש עד רק מספיק
 הוא המסקנה: את הנשיא הסיק לכן גובר.
 כי הודיע הסובייטית, העזרה את השיג

ב ברית־המועצות בהשתתפות תומך הוא
אלג׳יר. וועידת
 קאהיר־מוסקבה יחסי מאד התהדקו בכך

 סין לקאהיר. שנוח מכפי יותר הרבה —
התרחקה. ארצות־הברית הורחקה,

 מפוכח, איש שהוא עבד-אל־נאצר, אולם
 את לעבור ״העיקר לעצמו: אןמר בוודאי

״הלאה. נראה כך אחר הנוכחי. המשבר . .

האחי□
 נראה — המוסלמים האחים — השם
 כי סברו רבים ואכן, הגניזה. מן כלקוח
 במצריים נעלם דתיים קנאים של זה אירגון
מזמן.
הס האחים כן. שלא ידעו יודעי־דבר אך
 ממקורבי כמה בעזרת המישטר, לתוך תננו

רעיונותיו. את שאהדו עבד־אל־נאצר,
אופו כל למוקד האחים הפכו בהדרגה

וב באלג׳יריה כמו למישטר. ימנית זיציה
 לאותם דגל האיסלאם הפך אחרות, מדינות

הקומו לעליית רכושם, להפקעת שהתנגדו
שמאלה. לנטייה ובכלל ניסטים

האמיתי. הקרב עתה נטוש אלה נגד
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