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ואצר
 ליפול עשוי עבד־אל־נאצר מאל *
חודשים. שישה תוך השלטון מן ג

 ערכתי יבשות. בשלוש זו הערכה שמעתי
 והם המקורות, טיב על לעמוד כדי מחקר
ביותר. מוסמכים לי נראים
 חודש. בעוד אולי מחר. ליפול עשוי הוא

חודשים. כמה בעוד אולי
 ה־ אפזרית, כצבת נתון הוא כי

 כעיקכיות מישטרו את חונקת
איטית.

★ ★ ★  היא הזאת הצבת של האחת שן ך*
ישראלית. | |

 המזרחית בגדה צה״ל נוכחות
 את יום־יום מזכירה התעלה של

 ואת המוחצת, הצבאית תבוסתו
ש הפוליטיות שגיאותיו שרשרת

זו. לתבוסה הביאו
 יישכח. לא זה שלקח לכך דאג דיין משה

 מצריים מצד שטות זו היתד, כי הכריז הוא
ה וכי ראשונה, ישראל את התקיפה שלא

 היה אילו אחרת מסתיימת היתד, מלחמה
ראשון. הולם המצרי חיל־האוויר
 במצריים, עמוק רושם עשתה זו (הודעה

 דיין כי המשוכנעים, בקאהיר האנשים ורבים
 את לערער כדי תחילה בכוונה אותה מסר

 קצין כל כי סופית. עבד-אל־נאצר של מעמדו
 שדהה, עבד־אל־נאצר זה היה כי זוכר מצרי
 קציניו תביעת את המלחמה, לפני שבוע

ישראל.) את ולהתקיף להקדים
 את מונעת התעלה לאורך צה״ל נוכחות
 נזק למצריים גורמת היא ובכך פתיחתה,

 מאוח בעיית כך על נוספת חמור. כלכלי
 את המציפים התעלה, מאזור הפליטים אלפי

מצריים.
אמ היא הצבת של השניה השן

ריקאית.
ה הופסקה. למצריים האמריקאית העזרה

 למצוקת עמק־היאור המוני את מפקיר דבר
 בתהליך מתמוטטת המצרית הכלכלה רעב.

 מאתמטית. בדייקנות מראש לחשבו שאפשר
 לסתום הסובייטים של בכוחם אין כי נראה
זה. חור

מחו והולכת מתהדקת זו צבת
 של כסופו תביא, היא לחודש. דש

 שתקבור פנימית, למפולת דבר,
הנאצרי. המישטר את תחתיה

על בסואץ מיתקני־הנפט שמדת ^
 ישראל ממשלת כי מוכיחה צה״ל ידי | !

הסוף. עד זו בדרך ללכת החליטה
 האפשריות פעולות־־התגמול מכל
 הי־ ״אילת״, אח״י טביעת אחרי

 ביותר שהתאימה הפעולה זו תה
 מהלומה הנחיתה היא זו. למגמה
ה הכלכלה על נוספת עצומה

מצרית.
 אריה — הממשלה ממפלגות אחת דובר

 בכנסת השבוע הכריז — מחרות בן־אליעזר
 שלום לעולם תחתום לא ישראל כי בפירוש

ייתכן לא וכי הנילוס״, של ה״היטלר עם

בשלטון. עבד־אל־נאצר נמצא עוד כל הסדר
 זאת אמר לא אחר ממשלתי דובר שום
 משאר נובע הדבר אך מפורשות, כה במילים

ותגובותיה. הממשלה מעשי
 כי משוכנעים פנים, כל על הסובייטים,

 היא להם, המקורב הנאצרי, המישטר הפלת
הישראלית. המדיניות של מטרת־היסוד
י האס היא: השאלה א ד לה כ

 ? עכד-אל־נאצר את פיל
לישראל? טוב זה האם

שאלה: ועוד
א מי ו ב ו י מ ו ק מ  של כ

? ר צ א נ
 של במקומו יבוא מה אחרת: בלשון או,

הנאצריזם?
★ ★ ★

 בגדר אינו במצריים הפנימי מצב ך•
ההערכות בין הבדלים כמעט אין סוד. | (

 יש שעדיין המוסלמים, האחים נמצאים שם
 נמצאים שם המישטר. בתוך אחיזה להם

נמצ ושם מאתמול. השליט המעמד שרידי
הבכירים. הקצינים בעיקר, אים,

 עמדות־ בכל כיום מחזיקים אלה קצינים
ו שיגשגו הם ובכלכלה. במדינה המפתח

 אין עבד־אל־נאצר. של מישטרו תחת שמנו
של הפריבילגיות את לאבד חשק שום להם
המכו את השמנות, המשכורות את — הם

 אביזריו כל את לחו״ל, הנסיעות את ניות,
להק מוכנים הם למענם, שליט. מעמד של
עבד־אל־נאצר. את ריב

 כמצ- הפיכה יחולל מישהו אם
 - עבד־אל־נאצר את ויפיל דיים
זו. שיכבה של נציג זה יהיה

 של קבוצה אז תבוא עבד־אל־נאצר במקום
קצינים.

★ ★ ★  בעניינים גמור בור שהינו מי ק ף*
ש עצמו את להשלות יכול ערביים |

 עם שלום לעשות עשוי כזה חדש שלטון
ישראל.

 יותר הרבה הוא המצרי הימין
 עבד־אל־נאצר מאשר אנטי־ישראלי

 השמאל מן יותר הרכה וגם עצמו,
המצרי.

המוס האחים של בן־בריתם הוא הימין
קי איסלאמית לקנאות המטיפים — למים
אל־חוסייני. אמין חאג׳ ברוח צונית

שאינו מכיוון דוקא כן, על יתר

אוזריו? יבוא בי .•עבד־אל־נאצר גבאל
 עימם שדיברתי והלא־מצרים המצרים של

הפר דו״חות בין לא וגם האחרון, בחודש
בעולם. הרצינית בעיתונות שנתפרסמו שנים

כ עכד-אל־נאצר, של משמאלו
כו ישנם ובשוליו, מישטרו תוך
למדי. דלים חות

 סיכוי לו ואין חלוש, הוא המצרי השמאל
תומ המצריים •הקומוניסטים לשלטון. להגיע

הסובייטים. עושים וכך בעבד־אל־נאצר, כים
נמצ עבד*אל-נאצר של מימינו

חשובים. יותר הרבה בוהות אים

 פנימית רפורמה שום לחולל רוצה
ה אל לבוא יכול ואינו במצריים,

הכ מהפכה של בסיסמות המונים
 כל את לרכז מוברח הוא רתית,

ה האוייב בלפי ההמונים זעם
חיצוני.

 האמריקאים, של בן־בריתם הוא זה ימין
ה בעזרת זה יהיה — לשלטון יגיע ואם

 (סי־ ארצות־הברית של לביון המרכזי מוסד
 שאינו המצרי לעם להוכיח כדי איי־אי).
רוח חסר שאינו קוויזלינגים, של מישטר

קוד על לעלות ימני שלטון יצטרך לאומית,
להשמדתה. בהטפתו לישראל, בשינאתו מו

★ ★ ★

ש יתכן העניין. של אחד צד רק הו *
מבחי חמור יותר הרבה הוא השני הצד !
ישראל. ממשלת של המדיניות נת

 של לבבם את לרכוש עתה שרוצה מי
 עבד־אל־ נגד להפיכה המצריים הקצינים

 הבאים: הדברים את להם אומר נאצר,
 בחצי־האי יושבים ״הישראלים

ל אותו לספח רוצים והם סיני,
ישראל.

הישר את שנסלק עד תקומה, לנו ״אין
התעלה. מגדות ובעיקר משם, אלים

 מסוגלים אינם כי הוכיחו כבר ״הסובייטים
לכך.

האמריקאים. רק לכך ״מסוגלים
 פרו־ מישטר במצריים יקום ״אם

 את האמריקאים יסלקו אמריקאי,
סיני." מחצי-האי ישראל
 ביסודו. נכון הוא זה טיעון

 בשום עתה נוקטים אינם האמריקאים
מצ מאדמת צה״ל כוחות נסיגת למען יוזמה
 במערך משולבת שמצריים מפני ריים,

 הגיבוי מלוא את נותנים הם לכן הסובייטי.
לישראל.

ש ברגע פיהו על יתהפך המצב
 פרו-אבד מישטר במצריים יקום

ריקאי.
אמרי ניצחון תהודה במצריים כזאת הפיכה

 תעלה היא כלל־עולמיים. ממדים בעל קאי
ה שחולל דומות מהפיכות על בחשיבותה

ב ארצות־הברית של לביון המרכזי מוסד
וביתן. בבראזיל ובגאנה, אינדונזיה

 גבוה מחיר לשלם כדאי יהיה לאמריקאים
 מאזן־ את שישנה כזה, ניצחון בעד מאד

בעולם. הכוחות
 על פפק, כל בלי יהיה, המחיר

ישראל. חשבון
★ ★ ★

 גמאל רואה זאת, לברר שניתן כמה ד **
ג פקו בעין הזה המצב את עבד־אל־נאצר י
חה.

ליפול, עלול הוא בי יודע הוא
 היש־ שיתוףדהפעולה יימשך אם

נגדו. ראלי-אמריקאי
 להחזיק שלו היחידי הסיכוי כי יודע הוא
ה מן להיחלץ ביכולתו עתה טמון מעמד
סופית. מישטרו את שתחנוק לפני צבת,

 יותר ישראל עם בהסדר עתה מעוניין הוא
 1954 בשנת כתב מאז אי־פעם, שהיה מכפי

המכ את דאז, ראש־ממשלתנו שרת, למשה
שרת״. ,.אחי במילים שהתחיל תב

 עבד־אל■ ההערכות, בל לפי
כ המתץ האדם עתה הוא נאצר
 ה* כעולם ואולי במצריים, יותר
למצריים. הנוגע בכל כולו, ערבי

 אנטי־ישראלי ללחץ נתון הוא שלו בארצו
 לדבר יכול הוא אין ומשמאל. מימין קשה

״שלום״. על בגלוי
 ״פתרון על בגלוי לדבר התחיל הוא אולם
 סתמיות מילים שתי המצרי, במילון מדיני״.

מהפכניות. הן אלה
ב המתפרסמים לדברים כניגוד

לצרי המיועדים ובעיתונות, רדיו
 של דובריו רומזים פנימית, כה

 כי אישיים במגעים עבד־אל-נאצר
ש מדיני" ל״פיתרון מובן הוא

שלום. פירושו למעשה
★ ★ ★

 ב־ היחידי האדם הוא כד״אל״נאצר **
 שלום לעשות עתה המסוגל הערבי עולם 2
ל בטוח זה אין כי (אם מאד ייתכן כזה.

זאת. לעשות עתה מעוניין הוא כי גמרי),
 אדם שום כי גמרי7 בטוח זאת, לעומת

 מוכן יהיה לא נפילתו, אחרי במקומו, שיבוא
שלום. לעשות ומסוגל
נכו להעמיד לא מדוע בן, אם

 לא מדוע ממשי? במיבחן זו נות
 של להסדר עימו להגיע לנסות
 - ומעשית שקטה כדרך - שלום
הצ דבר: של פירושו אם אפילו

עכד־אל-נאצר? של לתו

אבנו־י אודי מאת


