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 אם היום, עד קיים האירגון משרד .1965ב־
 מהפכת שנות במשך פעילותו הוקפאה כי

 אנשי נהנו שנים באותן גם אבל התרבות.
כמעט־דיפלומטי. ממעמד הפלסטיני המשרד
 היחסים, של מחדש ליבלובם עם עתה,

 כמותו שאין ממעמד הפלסטיני המשרד נהנה
גדולות. מדינות של לשגרירוי־ת אפילו

ב המודפסות ההדורות, החוברות באחת
לר חינם ונשלחות עותקים מיליוני מאות

 בשם סיפור הסינים מביאים תבל, חבי
מסופר הגיבור. הפלסטיני הלוחם מוניר,

שנו עבו־אל־לטיף, מוניר אל־פתח, איש על
 בן בהיותו טול־כרט. ליד עלאר בכפר לד

וה האמריקאי האימפריאליזם ״יצר, שבע
 ששמה המלאכותית היצירה את בריטי

 של כפרו את כבשו הישראלים ישראל.״
 בגדה פליט משפחתו עם הפך והוא מוניר,

המערבית.
 בראש יצא לאל־פתח, הצטרף העת בבוא

 בשטח מארב לטמון איש 34 בת יחידה
 מספרת כך המארב, ישראל. בידי הכיבוש
 חיילים 12 להרוג הצליח הסינית, החוברת

ליר מעבר אל חזרה בדרכו אך ישראליים,
בנשי גדולים. ישראליים בכוחות נתקל דן
 כיצד הסינית החוברת מספרת עצורה מה

 לשלושה מוניר קרא כיצד ,34ה־ כותרו
 באש חיפה וכיצד איתו, שיישארו מתנדבים

הנותרים. 30 של נסיגתם על
 שלושת עם יחד איתנים. קרב ניהל הוא
 שני חיסל ישראליים, 12 עוד הרג חבריו

 התגבורת של הטנקים כשהופיעו זחלמים■
עד ״מלחמה לעומתם: זעק הישראלית,

לנצחון!״

נולד. חדש פלסטיני גיבור אבל מת, הוא
 את ש״מצא אחר אלא פלסטיני, סתם לא

 טסה מאו של במישנתו העצומה האמת
המח את הוקיר אותה, שינן הוא טונג.
 את בזכרונו וחרת והטהורה, העמוקה שבה

 השיג הוא בסין. המהפכני המאבק תולדות
 היושב־ראש מחשבות של ערבית מהדורה

בקרי מתעמק היה לקרב קרב ובין מאו,
 הסיני למנהיג רב כבוד רחש הוא אתה.

החדשה.״ סין את ואהב הגדול,

מתנערים
התרבות ממהפכת

 מצטמצמת אינה הסינית החדירה כל ^
 בכל ניכרת היא הפלסטיניים. לאירגונים

הפ וקצב ישראל׳ את הסובבות המדינות
 פקין מבקשת כאילו — והולך גובר עילות
 שקועה היתד, בהן השנים של פיגור להשיג

 ניתקה בהן שנים שלה. התרבותית במהפכה
בין חיסלה בעולם, הנעשה מן עצמה את

 שצולמה תמונה מוסקבה. — פקין ולעומתברוסים התרוו! מול -
במצרים, נרושצ׳וב ניקיטה של ביקורו בעת

לו הערבי בעולם נציגויותיה את השאר  ר־
שבקאהיר. זו אחת: שגרירות מלבד —

 השנה של אפריל־יולי החודשים בשלושת
ב סין שגרירויות מחדש אוישו שעברה
 ומא־ עיראק סודאן, תימן, אלג׳יריה, סוריה,

 דרום- רפובליקת של בירתה בעדן, רוקו.
 שגרירות של שעריה נפתחו החדשה, תימן

היטב. ומאוישת גדולה
 ערביות מדינות שלוש רק נמצאות כיום

 ירדן, העממית: סין של נציגות אין בהן
ולוב. לבנון

ב חן מוצאת אינה הסינית החדירה
 גמאל היה עוד כל הרוסים. עיני

 את שיחסום עליו סמכו בחיים, עבד־אל־נאצר
 ואמנם ממש. של השתלטות בפני הדרך

 בדאי לא כי ברור, היה לעבד־אל־נאצר
 אהבת את יאבד פן פקין עם לפלרטט לו

הרוסים.
 סין ממשלת ראש כתב השנה בפברואר

 תמיכת על חזר בו מכתב, לעבד־אל־נאצר
 הוא בכללו. הערבי העם במאבק ארצו
 הנד ללחץ ייכנע לבל מצרים לנשיא קרא

 'נגד במלחמתו ימשיך אלא ערבי־ישראלי,
ותת תתמשך זו מלחמה אם גם ישראל

ארך.
 הרוסיים והדיפלומטים התעמולה שירותי

ותוק נמרצת תעמויה מלחמת מנהלים
 הגוברת, הסינית ההשפעה נגד פנית

ה את הזהירו בערבית משידוריהם ובאחד
 עליהם ליפול העלול האסון מן ערבים

 אמר ״זכרו,״ פקין. אחרי שולל ילכו אם
 של הקומוניסטים את הובילה ״סין הקריין,

 השיח־ תנועת חטה אם לשואה. אינדונזיה
 של לעצות אוזן הערבית הלאומית רור

 עצומות בעיניים הליכה הדבר פירוש פקין,
דומה.״ שואה לקראת

 כאן נמצאים
להישאר כדי

 בח- במיוחד הועילו. לא אזהרות ך!
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 את לחסל המבקשים מהפכניים אירגונים
 את ושייכים, מלכים, נסיכים, של שלטונם
 נסיכויות לשיחרור הזה המאבק ראשות

 בירת עדן, עצמה על נטלה העשירות הנפט
דרום־תימן. של הרפובליקה

הסיני השגריר את בברכה קידמה היא
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 אשר במישלחת שעבר, בחודש שם שני קור
 רוב־ סאלם עצמו, הנשיא עמד בראשה
 ובעצמו בכבודו טונג טסה מאו עלי. אעייה
המישלחת. את אירח

נס גם נמצא בעדן שבשגרירות העובדה
 להגיש סין של נכונותה על מעידה צבאי פח

 לשיחרור השונים לאירגונים ממשית עזרה
 הקשר על גם ממונה זה נספח הנסיכויות.

 את לשחרר המבקשת הערבית, החזית עם
אתיופיה. משלטון אריתריאה

 מספקת ומוקשים תת־מיקלעים רק לא אבל
 גם להתחרות החליטה היא לערבים. סין

והרו האמריקאים כדוגמת במיפעלי־פיתוח
טכ מהנדסים, שורצים למשל, בתימן, סים.
סלי־ על המפקחים סיניים ויועצים נאים

 ד מעללי• צח״ל. נגד בפעולה שנהרג אל־פתח,
סינית. בחוברוו־תענוולה באהוה מתוארים

 מיפעלי מקמים בינעירוניים, כבישים לת
 והתב־ רשת־החינוך את מארגנים טקסטיל,

רואה.
 עתה נמצאים הם כי כהוכחה זה, כל

בו. להישאר כדי במרחב

*
 עושה ומה

? ישראל
 פני את לקדם ישראל מתכוננת* יך

קיו נגד המכוונת הסינית, הנוכחות
מה?

 מראשי אחד הזה העולם כתב שאל כאשר
 סינית, מחלקה שם פועלת אם החוץ משרד
״ב מטורף. הוא כאילו האיש עליו הביט
 סינית! שלמדו הברה כמה לנו יש קושי
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