
במרחב
 אלג׳יריה

 הקשרים הידוק
אחת ובעייה

 צרפת אדמת על לראשונה הושמע חודש לפני
 אני האלג׳ירית השיחרור חזית של הימנונה

 אלג׳יריה של הימנונה עתה שהוא — נשבע!
 שנים 21 ש־ המובהק הסימן זה היה העצמאית.

 צרפת בין מדם העקובה המילחמה סיום אחרי
 וגבתה שנים שמונה נמשכה אשר והאלג׳ירים,

 צרפתים), אלף 50(ו־ אלג׳יריים קורבנות מיליון
 שאד׳לי אלג׳יריה, נשיא שהצהיר כפי קיימת, אכן

 בפאריס, הממלכתי ביקורו בפתיחת בן־ג׳דיד,
 את לזנוח העמים שני של משותפת ״החלטה

לעתיד." ולפנות העבר
 נשיא של הראשון הרשמי הביקור זה היה

 עצמאותה את ארצו קיבלה מאז בצרפת אלג׳ירי
ביקורו זה לביקור קדם אומנם, .1962ב־

 אז ז׳יסקאר־ד׳אסטאן, ולארי של באלז׳יריה
 היחסים, את לשפר בנסיון ,1975ב־ צרפת, נשיא
 שזיכרונות משום אולי יפה. עלה לא הנסיון אבל

מדי. טריים היו העבר
 עלייתו על בבירה. תחתית רכבת

 בעת (שפקד, בן־ג׳דיד של לשילטון
 אשר ענאבה, גיזרת על מילחמת־העצמאות

 הדברים פני השתנו אלג׳יריה), במיזרח
 ומוצריו הנפט של חברת־הענק באלג׳יריה:
 ניתן קטנות; חברות לכמה פוצלה סונטראק

 שיטת הונהגו פרטי; הון של להשקעות עידוד
 הופיעה לפועלי־הייצור; ותמריצים פרמיות
 השמרניות והמדינות המערב כלפי פתיחות
 הסירוב חזית עם הקשרים חשבון על במרחב

 (מיספר ובנות־בריתה ברית־המועצות הערבית,
).800ל־ 3000מ־ ירד הסובייטיים המומחים

 השתלבה אלג׳יריה של החדשה מדיניותה
 המאזן הקשרים: להידוק צרפת של ברצונה

 מיליארד 45ל״ הגיע הארצות שתי בין המיסחרי
 מיצוא 9096 דולר); מיליארד (כחמישה פרנקים

 צרפתיות חברות לצרפת, מיועד אלג׳יריה
 את בונות רירות, אלף 60 באלג׳יריה מקימות
 ומיפעל הבירה באלג׳יר התחתית הרכבת

 שנתי לייצור מיפעל להקים עומד רנו המכוניות
מכוניות. אלף 100 של

 בשנים מאוד להעיב עלולה אחת בעייה אולם
 הם אלה הארצות: שתי בין היחסים על הקרובות

 העובדים בצרפת, המצויים האלג׳יריים אלף 800
 המומחים אבל פשוטים, כפועלים רובם אומנם
 את לעיתים תופשים ביניהם המיקצוע ובעלי

 את היוצר מצב צרפתים, מובטלים של מקומם
גזענות. של לתקריות הרקע

ירד!
ממדת־תופת

ברבת־עמז!
 סוד את פיענחו הירדניים אנשי־הביטחון

 באחת שעבר בחודש שנתגלתה השכורה המכונית
 40 ובה עמאן, של המפוארות השכונות

 עצרו הם גאז. באלוני ושני ט־נ־ט של קילוגרמים
 ירדן, של באוניברסיטה הלומד סורי, סטודנט
מחברה המכונית את שכר הוא במעשה. שהודה

 דרכון שמסר אחרי לתיירים, מכוניות להשכרת
 המקורית התמונה במקום שלו, תמונתו ובו גנוב
הדרכון. בעל של

 ומאחר פקיד־החברה, שמסר התיאור בעיקבות
 לפני הוצגו בדבר, הסורים יד כי חשדו שהירדנים

 והוא בירדן, השוהים סורים של תצלומים הפקיד
המכונית. את ששכר הסטודנט את בוודאות זיהה

 שלא מכונית־התופת גילוי לפני עוד
 ומעשי־חבלה התפוצצויות כמה אירעו התפוצצה,
 התפוצץ מיטען־חבלה בירדן: שונים במקומות

 התפוצץ נוסף מיטען בבירה; ג׳בל״עמאן בכיכר
 קווי מישרדי וליד בזרקא, הקצינים מועדון ליד

 מיטען־חבלה פורק ובעמאן הסעודיים התעופה
 לפני דקות עשר קרטון, בקופסת שהוסתר גדול,
 אזרח של לעירנותו הודות רק התפוצצותו, מועד

המישטרה. את שהזעיק
 הגבירו מכר כתוצאה לעתיד. תיקווה

 מערכות מוסדות־ציבור, על השמירה את הירדנים
 ופורקו נתגלו ואז ומשרדי־ממשלה, עיתונים

ליד אחד נוספים: מיטענים שני מועד בעור

 השגרירות ליד ואחד האמריקאית השגרירות
הסינית.

 מאמץ עשו הירדנים מדי. יותר היה כבר זה
 הסורים אשר איש, 12 לעצור והצליחו נמרץ
בירדן. פעולות־חבלה לביצוע וחימשו אימנו

 זרועות יעילות כי הירדנים, מקווים עתה
הסורים. את בעתיד תרתיע שלהם הביטחון

מצריים
 שר ההצלחה

השטיחים סוחר
 העיירה מעשירי אחד אל־גמראווי, מוסטפא

 דרומית קילומטר 100כ־ הנילוס, (על בני־סוויף
 מיספר כי גילה הוא מאוד. נרגז היה מקאהיר)

 בלבד. 343ל־ מגיע כולה במצריים הסטודנטים
 משהו לעשות החליט והטבק השטיחים סוחר

 אל־מואייד, בעיתון קורא קול פרסם הוא בנידון.
 לירות מאה לתרום מצריים מעשירי לאלף קרא

 ממש של אוניברסיטה להקמת אחד כל מצריות
 הראשונה: התרומה את הרים עצמו הוא במצריים.

לירות. 500
 הכסף, נאסף קצר זמן ותור 1908 היתה השנה

 הראשון הבניין הוקם ועליה האדמה נקנתה שבו
 את עתה החוגגת קאהיר, של האוניברסיטה של

.75ה־ יובלה

 של הראשון שמה שמות. ארבעה
אל־גאמעה אומנם היה האוניברסיטה

 כדי האזרחית), (האוניברסיטה אל־אהלייה
 בחסות הזעירות, המיכללות ושלוש בינה להבדיל

 343 אותם למדו שבהן הבריטיים, השליטים
 כשם אבל, ורפואה. מישפטים הנדסה, סטודנטים

 משד השתנה במצריים, השתנה זה עניינים שמצב
האוניברסיטה. של שמה גם השנים
 עם: ,1925ב־ פעמים: שלוש עוד שונה הוא

 הוופד, מיפלגת בראשות המצרית הלאומיות גבור
 לאוניברסיטה האוניברסיטה שם הוסב

 להנציח פארוק המלך החליט 1941ב־ המצרית;
 לפואד תוקן ושמה אביו שם את באמצעותה
 רק לא קץ שמה 1952 של וההפיכה אל־אוול;

 המלכותית. לאוניברסיטה גם אלא למלכות
 של לאוניברסיטה בפשטות, שמה, את וקבעה

קאהיר.

 את שקיבל ראשון הסטודנט נשים. חמש
 עשה הזאת באוניברסיטה שלו הדוקטור תואר

 היה שהוא רק לא אחר. ממובן ביותר היסטוריה
 שסיימו המזל בני הצעירים המצרים 260מ״ אחד
 היה ששמו אלא ,1906 בשנת התיכון לימודי את
 הדוקטוראט את שעשה הצעיר, חוסיין. טהא גם

 נודע אל־מערי, המוסלמי הפילוסוף חיי על שלו
 המצריים הוגי־הרעות מגדולי כאחד לשנים

 כשר־החינוך שימש אף 50ה־ שנות ובראשית
מצריים. בממשלת

 כיוב האוניברסיטה. גם התקדמה איתו יחד
 אלף 130 שלה הפקולטות 13ב־ לומדים

 בהשוואו וזה — נשים הן מהם'40* סטודנטים.
 בשנת לאוניברסיטה שנרשמו הנשים לחמש
לנשים. גם שעריה את פתחה היא כאשר ,1911

נאום
הבתזרין

 ע? השתלטו שילדים לחשוב אפשר היה
 מלאו קאהיר רחובות המצרית. הבירה

 העניקו המוסיאונים ססגוניים; מיצעדי־ילדים
 אח הורידו החנויות לילדים; חופשית כניסה

 ולביגדי׳ לספרי־ילדים לצעצועים, המחירים
ילדים.

 שבת היה זה טובה. סיבה היתה המהומה לכל
 החליג הזה, ולשבוע המצרי. הילד

 ממלכת טקס בסתם די לא משרד־הרווחה,
 גיי< שהמישרד אחרי בטלוויזיה. מיוחד בשידור
 מסכו שיציגו כדי בתי־ספר ילדי להקות

 לגייג הצליח מובארב, עד מהפרעונים היסטורית,
 או שתאמר כדי מספיק, מכובדת אישיות גם

הילד. לחג דברה
 אשו הנשיא, אשת מובארב, סוזאן זאת היתה
 השנתיי: במשך בצל עצמה על לשמור הקפידה
 למע אולם לשילטון. בעלה שעלה מאז שעברו
הזרקורים. לפני לצאת מוכנה היתה הילדים

 סוזא של נאום־הבתולין של העיקרי המסר
 פחו! בני שהם במצריים, הילדים מיספר מובארכ:

 שי )4596(גדול כה ולמיגזר מיליון. 20 הוא ,14מ־
 הטיפה מירב את לתת הראוי מן האוכלוסיה

ותשומת־הלב. הדאגה

מצרית בעץ

 אף לאחרונה במיוחד. עדינות אינן המצרית בעיתונות הקאריקטודות
שבקאריקטורה. החייל כדוגמת טיפוסי, עקום באף ישראלי כל וציידו שבו

 מכף הישראלי(החמוש לחייל וקשת) בחץ הערבי(החמוש החייל אומר
כד!״ חמוש אתה כאשר שלום, כוונות לד שיש להיות יכול ״לא ראש): ועד רגל

 הילד׳ ב״חג מובאו־כ סרזאן
תשומת־לב דאגה, טיפול,

שחזרה תחזית סזריה:
• ט׳ אם ך פ א  מקציניו חמישה על״ידי נורה הוא האם תוספתן? ניתוח עבר אל־־אסד ח

 הוא האם שומרי־ראשו)? על־ידי ונהרגו נורו המתנקשים מן ובחזהו(ושלושה !בצווארו 1
בוורידיוז מקרישי־דם סובל

 הכתב לביב, פומיל מונה אותם סוריה, לנשיא שארע למה הניחושים מן מעט הם אלה
עיתונו. של האחרון בגליון המצרי, אל־מוסוור של המדיני
 לאידו.״) שמחים אנו ואץ מותו. את מאחלים אנו (.אין ברכילות עוסק איננו לביב אבל

 לפני בתרגילי־התעמלות בריאותו את מוכיח כשהוא שעבר בשבו הופיע כבר אסר אמנם
 של לרעתו אסר. אחרי בסוריה שיקרה מה זה לביב את שמדאיג מה אבל צרפתיים, עיתונאים

 סורית היא לבנון, אחרי לגזרים. להיקרע ביותר הרבים הסיכויים בעלת הערבית הארץ לביב,
. _ אסר. ששפך הדם נהרות והסיבה: גיזצ<ה17גל השאיפות: שיא •
ד ח ס צ  שואל עצמת בסוריה התחיל הילולת־הרצח את לבנונים. או פלסטינים רק לא ר

*  אלה כל איפה ומדמשק? מחלב ההרוגים אלפי אייה המפוארת? חמת העיר היכן לביב: ד
איתכם?" מסכימים אנו ״אין הסורית• הבעת׳ למיפלגת שאמרו ואלה ״לאר לאסד שאמרו

 ללא טעה נוטרים בדמשק הסונים הנקמה. גם תישכח לא כד יבש, לא הדם שנהר כשם
 המלצרים בבתים, המשרתים בסוריה, דלת־העם בני בשעתו, היו, אלה לעלאווים. גבול

 באש שנים 13 זה בסונים השולט העלאווי, אל־אסד במישרדים. השליחים בבתי־הקפה,
הדברים. פני את הפך ובברזל,
בצבא. ביותר הבכירים התפקידים את להם חילק לאדונית עדתו בני את עשה אסר
 שעה כבוגדים, עליהם הכריז ברמזים, גם פגע הוא הרוב. בני שהם בסונים, רק לא פגע הוא

 הצרפתי, השילטון נגד שהתמרדו אלה הץ הם לאומיים. כגיבורים עצמם את רואים שהדרוזים
אל־אמרש. סולטאן של הנהגתו תחת העשרים, בשנות-

 כאשר האדמת פני מעל חמת העיר מחיקת את לאסד ישכחו לא המוסלמים האחים גם
 לאזרחים אסר של בסוריה הפכו והארמנים, הכורדים כמו מיעוטים, בני גם בת התבצרו הם

שניית ממדרגה
לגזרים. תיקרע הארץ מילחמת־אזרחיס, בסוריה תפרוץ אסר, של הסתלקותו אחרי ואם,

 בלקניזציה שאיפותיה: שיא את ישראל תגשים כך כי הערבים. על אסון יומט לבית קובע ואז,
 מישקל, או ערד חסרות וחלשות, קטנות למדינונות אותה הסובבות כל והפיכת הערבים של

לבולעו. יהיה קל אשר

291729 הזה העולם


