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 ככיסה ל׳ג 8 עכור
 גקה ביח״ר תוצרת
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ה על־גבי נמצאים אחרים הקמה. של נים
 נייר, מכונות, רפואות, קרמיקה, בלבד: נייר

 על" להצטייד צריכים היו אלה אבל מלט.
 את שלחו שטרם המזרחי, הגוש ארצות ידי

הסחורה.
 בנו והכסף הזמן כי יודע אל־נאצר עבד

 הבטחון תקציב גדל רשמי באופן צבאו. את
ה למעשה דולר. מיליון 60ב־ שלו החדש
 הקבע צבא זה. מסכום ארבע פי גדל תקציב
 שתיים, פי לכמעט איש אלף 80מ־ הוגדל
 אפילו — יקר סובייטי בנשק חמוש והוא

ה .צבא מוזלים. במחירים נמכר הוא אם
ל מתנדבים למיליון מיועד החדש שחרור׳׳

 לשכות אלפים חמשת נפתחו ולמענם פחות,
 לאחרונה הורחב הצבאי החובה אימון גיוס.

עממיים. בבתי־ספר לילדים אפילו
 מאה בממוצע מרוויחים שתושביה לארץ

 1500ב־ גדלה ושאוכלוסיתה לשנה, דולר
 היא כזאת לא־יצרנית הוצאה ליום, איש

 בו. לעמוד שאי־אפשר מחניק, משקל בעלת
ב לשנה דולר מיליון 60־7 זקוקה מצרים

 ירידת את למנוע כדי רק חדשות הכנסות
 45ב־ גדלה ההכנסה הקיימת. רמת־המחייה

 של הראשונות השנים בשתי לשנה מיליון
ל טען אל־נאצר עבד כי אם — ההפיכה

 בנאום זה על מונים בכמה העולה מספר
מיל 280ב־ עדיין זה וכל — שלו ההלאמה

 לפני האחרונה בשנה מאשר פחות דולר יון
ההפיכה.

★ ★ ★

גיבור ללא תפקיד
 מדוע לראות קשה לא את1' כל אור ך*
 בהדרגה עיניו את אל־נאצר עבד הסיר /

 ופנה עמו, של לפתרון הלא־ניתנת מהבעייה
 לו שציפו יותר והזולים הקלים לנצחונות

 והמבובל, הלא־מבוגר בספרו הערבי. בעולם
 ניבא ההפיכה, פילוסופית המפורסם, אבל
דרכו: את

העו מפת על להסתכל יכולים אנו ״אין
 מקומנו היכן לראות ״מבלי הצהיר לם,׳׳
 מקום על־ידי מוכתב תפקידנו וכי עליה

 מוקפים אנו כי לראות לא נוכל כיצד זה.
 להתעלם נוכל האם ערביי... מעגל על־ידי

 שהגורל האפריקאית, היבשת של העובדה מן
 לנו והועיד ממנה חלק להיות לנו הועיד
להת נוכל האם לעתידה?... איום מאבק

מאו אנו עמו מוסלמי, עילם מקיום עלם
 גם אלא שבדת, קשרים על־ידי רק לא חדים

 המעגל בתוך מדינית?... מציאות על־ידי
ומ מטרה ללא הנודד תפקיד, ישנו הערבי

ר... חפש בו  על־ידי מיוגע זה, תפקיד גי
 ליד ורצוץ, שבור לבסוף התיישב נדודיו,
מז... ארצנו, גבולות רו ו

באינ המוסלמים מיליון 80 על בחושבי
 במא־ והמיליונים בסין המיליון 50 דונזיה,

 המיליון 100ל־ וקרוב ובורמה סיאם לאיה,
 במרחב המיליון 100מ־ יותר בפאקיסטאן,

 עם ביתד בברית־המועצות, המיליון 40ו־
 אשר3 — תבל בקצות האחרים המיליונים

מאו אלה, מיליונים מאות על חושב אני
 האחריות על עומד אני אתת, בדת חדים

.הכבירה . . ,
ה וזהו החזית היא זאת התפקיד. ״זהו
 יכולים מקומנו, בזכות בלבד, ואנו מקום.
התפקיד.׳׳ את למלא

★ ★ ★
ואפריקה" ערב עמי ״מגהיג

ט ב *  אליהן המדינות רשימת על הטו!? *
 תעמולתו את קאהיר רדיו עתה מכוון

 במילוי אל־נאצר עבד פעיל כמה עד מגלה
המצ ההתפשטות מעגלי •שת בשל שליחותו

שלו. רית
 אינדונזיה, מאלאיה, את כוללת הרשימה

 עיראק, תורכיה, איראן, פאקיסבאן, הודו,
 תימן, ערב, ישראל, הלבנון, סוריה, ירדן,

ה של האחרות והנסיכויות בחריין כווית,
 אריתרי־ חבש, הסודגן, עדן, הפרסי, מפרץ

והאיטל הצרפתית הבריטית, סומאלי אד״
 בוג־ קנייד״ אוגנדה, טנגנייקה, זנזיבר, קית,
 אל־ טוניסיד״ לוב, חוף־הזהב, ניגריה, נדד״

 המערבית, אירופה כן וכמו מארוקו ג׳יריד״
וארצוודהברית. הדרומית אמריקה

 מא־ ,אינדונזית כוללות השידורים לשונות
אמ תורכית, עברית, פרסית, אורדו, לאיית,
 סוד־ ניבים ששה סווהילית, תיגרה, הרית,
אנ צרפתית, ספרדית, פורטוגלי,ת, אניים,
וערבית גלית

 כל ברורה אינה אלה שידורים שיל יעילותם
מיליו לעורר כדי קולניים די הם אך כך,
 בלתי־ גם הם קולוניאליים. נתינים של נים

מ קרובות ולעתים רבה, במידה דייקניים
ל האחרון, בזמן השידורים אחד גושמים.

 עמי ״מנהיג אל־נאצר עבד ;?ת כינה משל,
יתקבל שלא תואר כולה״, ואפריק? ערב

 מארוקו שולטן על־ידי יתירה בהתלהבות
 תחת הנמצאים והסומאלים, חבש. קיסר או

לאחרו התלוננו האיטלקי, הנאמנות משטר
 כי האו׳׳ם של הנאמנות מועצת לפני נה

 את עליהם לכפות מנסה הגאצרית מצרים
רשמית. כשפה הערבית

★ ★ ★
מותזיס ראשים

 אל- עבד פיתח אלה לארגונים **
 הוא חדירת של צורות שלוש נאצר ^

 אותם: מקבלים בו מקום לכל מורים שולח
 45 בכווית, 100 בלוב, נמצאים 300מ־ יותר

 המורים 1600 שאר האיטלקית. בסומאלי
הקומו וסין הסודאן תימן, בירדן, נמצאים
ניסטית

 שגרי־ את ממלא הוא יותר, שחשוב מה
שג מדרגת בחוץ־לארץ, החשובות רויותיו

 במודיעץ מאומנים בקצינים ומטה, ריר
 מחמוד בריגדיר הוא באלה החשוב צבאי.
 ושב ההולך לסוריה, מצרים שגריר ריאד,

לקאהיר. דמשק בין
 ריאד מחמוד עוסק בה העבודה טיב על
ש ארצות בכמה שקורה ממה להסיק ניתן

 הצבאי הנספח גורש למשל, בעיראק, כנות.
 כ־ ,בינואר לארצו הנאווי, קולונל המצרי,
 עתה בריגול. שנאשם עוזרו במשפט שסובך

 של הפרטי העיתונות כמזכיר משרת הוא
מסתורי באופן נרצח בירדן אל־נאצר. עבד

מ מוצטפה, סלאח המצרי, הצבאי הנספח
יש נגד לפדאיון הגיוס את שניהל כיוון
 נגד בחריפות הממשלה מחתה בסודאן ראל.

 בקרב המצרי השגריר של ההסתה פעולות
גור מצרית צבאית משלחת הסודאני. הצבא

 מועצת שאירגנד, על הסעודית מערב שה
 סעוד. המלך של בצבאו חופשיים קצינים

 הותזו, סעודיים קצינים כמה של ראשיהם
מכך. כתוצאה מוסמכים, מקורות לפי

בינ פדרציה אל־נאצר עבד יזם לבסוף
 תוך ערביים, מקצועיים איגודים של לאומית
 צינורות הנפט, שדות עובדי ארגון הדגשת

ב הוקמה הפדרציה ובתי־הזיקוק. הנפט
 מצרי, הוא שלה הכללי המזכיר אך דמשק,
לקאהיר. המרכז להעברת לוחצת ומצרים

★ ★ ★
סלסטץ!" ועכשיו התעלה ״קודם

 המאה במובן לאימפריה לא וודאי זה? / מכל לצפות אל־נאצר עבד יבול מד! ^
 שידר קאהיר רדיו כי אם המלה, של 19ה־
 הכיבוש על ברמזו לסומאלים, מכבר לא

 עדיין ״הסומאלים :1870 שנות של המצרי
 ומברכים ההם הטובים הימים את זוכרים

 תרבות פשתה בהם הימים את אותם...
 מהאוקינוס הפחדה, וללא לחץ ללא מצרים,
 לקו־ד,משווה.׳׳ עד ההודי
ה כי ברצינות חושב איש אין זאת בכל

 ייתכן צבאי. בסיפוח מעיין המצרי רודן
 לסודאן, בקשר ממש של תכניות לו ויש

 הנילוס, סי זרם על השולטת לארצו, השכנה
 כמה בעלת ושהיא ארצו, מתקיימת מהם

ב זאת ״נאמר אחרות. מועילות תכונות
 זקוקה ״מצרים רם־מעלה, מצרי אמר גלוי,׳׳
 דש ממצרים, גדול הסודאן מחייה. לשטח

 תושבים!׳׳ מיליון תשעה רק לו
 יותר היא זאת דמיונית התפשטות תכנית

 העיקרית הצרה היא וזאת — מהתרברבות
ב יפנה לאן אך כיום. אל־נאצר עבד עם

 הבטחותיו את לקיים ברצונו אם הבא, צעדו
 זה עולם של ההגיון לפי הערבי? לעולם

 קודם גמאל! ״הד ישראל. לעבר לפנות עליו
 סיסמתם היתד, פלסטין!׳׳ ועכשיו התעלה

 ורבת־עמון ביירות בדמשק, ההמונים של
 כאשר הבינלאומית, הערבית השביתה כיום

פי בישראל מלחמה לונדון. ועידת התחילה

 אינו אל־נאצר עבד ואם בטוח, הרס רושה
 כי להניח קשה זאת, הבטחה לקיים יכול
 זמן הערבים במנהיגי ולהחזיק להמשיך יוכל
 ולהחזיק להמשיך יוכל כי נניח ואם רב.

ב יעשה מה היא השאלה ערב, במדינות
ה מקורות עבורו יבשו עתה לעת ארצו.
 למאה קרוב שהעניקו ארצות־הברית מערב.
 יתנו לא וודאי ,1952 מאז דולר מיליון

 עצרו אפילו והן הנוכחיים בתנאים יותר
 של בשווי כבדות מכונות של משלוח בעד

 של בשלב היד, שכבר דולר מיליון 19
ביצוע.
 כיום ישקיע לא פרטי הון משקיע שום

 לא מערבית ארץ שום במצרים. חדש הון
ל תורשה לא עבורה מצרית, כותנה תקנה
 עבורו למצרים, דבר תמכור ולא כסף, שלם

ה במאזנה הגרעון כסף. לקבל תוכל לא
 מיליון 123ל־ הגיע כבר מצרים של מסחרי

 השטרליג־ הקפאת ועם שעברה, בשנה דולר
 90ל־ מצרים של הזר המטבע מלאי ירד גים

דולר. מיליון
 טיסו רוסיה. הוא שהמוצא אומרת זאת
 בריאוני בועידת אל־נאצר עבד את הזהיר

 עם סחרו מרבע יותר לקשור לו אסור כי
 51 נאצר הבטיח כה עד הסובייטי. הגוש

האר לרוסיה, שלו הכותנה מיבול אחוזים
 עשה הוא יתר־על־כן, וסין. הגרורות צות
 ששוב־ חד־צדדיים חליפין חוזי בשיטת זאת
היטלר עבור שאכס היאלמאר על־ידי ללו

תמו הסובייטים. על מאד עתה והמקובלים
 מכונות, נשק, מקבל הוא שלו הכותנה רת

ו ירצו הרוסים וכאשר אם צריכה, ומוצרי
יו לא שיקבל ברובלים אותם. לשלוח יוכלו

 , המערביים. בשחקים להשתמש כל
 בר־מדל יותר המצרי' הרודן יהיה אולי
ואינ בורמה מאשר אלה סחורות בקבלת
שלהן הדומים חוזי־ד,חליפין אשר דונזיה,

עצמה המצרית העיתונות על־ידי מתוארים
 לצפות יכול לא הוא אבל גדול׳׳. כ״כשלון

מבטיח־ מתיר לשלם מבלי יותר להרבה
רעות.

★ ★ ★
סובייטיים קצינים אלפיים

 יח* ובהמשך חרוטי חנשק קבלת ך*
 אל־נאצר עבד הרחיק הקרמלין עם סיו ■■1

 קבלת־האורחים הכלכלית, מדיניותו לכת:
מה שלושים — רוסיות למשלחות הנלהבת

 שבחיו — האחרון באביב הסובייטי גוש
ציבו הזדמנות בכל לרוסים הבלתי־פוסקים

 השגריר עם הכמעט־יומיות פגישותיו רית,
בקאהיר. !הסובייטי

 עם להתרועע קציניו את עודד אפילו הוא
ה וד,כלכלנים הטכנאים הקצינים, אלפיים

ש שעה במצרים, עתה הנמצאים !סובייטיים
ברי קוקטייל במסיבות לבקר עליהם אסר

 — הצבא רשות ללא ואמריקאיות טיות
הש פי ואם רחוקות. לעתים הניתנת רשות

 הרשה הוא בכלא, קומוניסטים הרבה איר
רבי־תפוצח. עיתונים על להשתלט לאחרים
יו הוא ואץ בנוח, מרגיש הוא אין אבל

 חר וכן להרחיק־לכת. יצסרך כמה עד דע
 והציבור המעטים הקרובים חבריו ששים

 ארצות־ ,ד,אחרות הערביות הארצות המשכיל,
ו המערבית אירופה וכל בריטניה הברית,

המצרי. הצבא — לכל מעל
 לחשב אל־נאצר עבד יצטרך זה צבא ועם

 מלהרגיש מדי עניים הפלאחים דרכה את
 רב כה זמן עניים היו הם היבוא. בהעדר
 רב. זמן עוד .בכך להמשיך ויוכלו שייתכן
 לחיות שיוכלו ארסית כה לבריטים שנאתם

 הם, לא אבל התמרדותם. טעם על רק שנים
 בריטניד״ לעבר המסתכלים הצבא קציני אלא

 וד המלה בעלי שיהיו הם וישראל, רוסיה
אחרונד״

קאהיר כרחובות סובייטיים טאנקים
ונזיגים קוקטייל מסיבות מזזנות־ריכוז, כן: כסו
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