ע ששק
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פרקים מצריץם

(לדמותה של מצריכם המהעצמת)
א השנה שעברו מן הכבושהגריסי ב 1885-וער לחסכםהבריטי-הפצרי של 1936
( 61שנה  -עד היום הזה) חוללושגויים לא מעטים בחיי הארץ .קצבהשנויים עומד
לגב 1ר כעת ,עם מהלך הגשמתה של ה עצ מ א 1ת ל מ ע ש ה  -אשר חיא ,להבדיל
מהכרזותישבעקרון ,מוכרחה להיות הדונגית ,ויש להשיגהע-י שורה ארוכה של מעשים
בונים .הפרקים הבאים מוקדשים להארתם על כמה מהגילויים העיקרייםגחיי מצרים
וגמגטותיה כלפי-חוץ וכלפי-פנים,גילוייםאפייניים לתקופה זאת של מעבר אל מעמד-
העצמאות.
 .1מצרים וארצות ערב
עם כל היות מצרים שונה ונבדלת משאר המרינות המאוכלסות דוברי-ערבית,
עם כל הנענועים להמשכת הקו ההיסטורי הנעוץ בגדולתה של מצרים הקדומה
ולפפוח לאומיות א רצי ת, ,פרעונית" -רבים ומנוונים הם ,בכ"ז ,החוטים המקשרים
אח מצרים של היום עם הארצות הערביות  -וארצות מערב-אסיה הערבי בתוכן.
מאז שנת ט ,18שנה אשר ממוך לה ההלה מתגלית התסיסה הערבית הלאומית
בסוריה ,הער שבחבלי ערב ,היתה מצרים מקלח לכל פליתפוליטי ערבי ,ומרכו לתנועה
הערבית בכללה .בני ארצות ערב ,שהיו נתונות לשלטון התורכים ,יכלו להביע
במצרים את דעותיהם בנלוי ,ולשאת אף נאומים פומביים ננד השלפון העאמאני
ללא סכנת מאסר .על דפי העתונות ובאספות יכלו ,ללא פחד עונש ונזירות ,לתבע
לארצותיהם שלפון אבמונומי בתחומי הקיסרות .הפליטים הללו קבלו עידוד רב מן
המצרים ,שניהלו אף הם ,ביחסיהם עם בריטניה ,מלחמה לעצמאותם שלהם .להנבר'ת
השפעתם של הפליטים האלה סייעה העובדה ,שרוב העתונים שיצאו אותו זמן בקהיר
ובאלכסנדריה (שאחדים מהם ,אגב אורחא ,מופיעים עד היום הזה והם מן הותיקים
בעתונות המצרית) ,היו נערכים ע"י פוריים ולבנוניים- ,ועתונים אלה טיפלו לא רק
בבעיותיהן הכלליות של ארצות ערב ,כי אם גם בבעיותיה הפנימיות של מצרים
עצמה .להשפעתם הופיפה לא מעט גם העובדה שלעתים ניתן דוקא בהם מקום
נכבד לדבריהם של מנהיגים והוני-דעות מצריים שונים ,בעוד שעתונים .מצריים
גרידא" נסגרו בפניהם ,זה בגלל מחלוקת מפלגתית ,זה מקנאה אישית וזה מקנאות

דתית .הקשרים בין העתונים הללו ובין נציגי כריפניה  -ואף נציגיהן של יתר
ארצות אירופה במצרים  -היו טובים (לא מעטים היו בין עורכיהם גם הלבנוניים
הנ1צרימ) .ולא אתת שימשו כמתווכים ביניהם ובין מנהיגי מצרים ,כשנתגלעו
סכסוכים בין שני הצדדים .אף כי כמה מעתונים אלה נאשמו רבות בכך שנמכרו
לזרים ,שכתבו לפי הוראותיהם ,ניהלו תעמולה לתכניותיהם וחיזקו את מעמדם
בארץ - ,ואף כי דבר זה העלה את חמתם של המצריים ועורר כמה מהם להחרימם
וליסד במקומם עתונים מצריים צרופים- ,הרי לא שכחובני מצרים את הסיוע שנתגר
בשעתם הסופרים והעתונאים מהלבנון ומסוריה לתנועה הלאומית המצרית ולכמה
מהמי נמלו על כך בבחרם בהם ,במשך עשרים השנה האחרונות ,אף לחברים בבית
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הנבחרים והסינה המצריים ,ולתפקידים חשובים שונים .כיוםאין למצוא במצרים אף
מועדון אחד ,ואף אנודה כלכלית ,מרעית ,פוליטית או רפואית ,שאין בה חברים
סוריים ולבנוניים ,והללו ,אם כי עזבו את ארצותיהם והשתקעו במצרים לפני עשרות
שנים והכו שורש בתוכה ,לא שכחו את מולדתם .בכל הזדמנות הם נכונים לשרתה,
הן בפוליטיקה והן בכלכלה ,ומשתדלים בטפוח הקשרים בינה ובין מצרים .אם
מתעוררת בסוריה ,למשל ,תנועה לעצמאות ,הרי שרואים הם מחובתם לרכוש לה
את אהדת המצרים; ואם פורצת תסיסה חריפה בקרב ערביי א"י מתעוררים הם,
כמעם באופן אבטומטי ,לעזור להם ,נם מבלי שיראוצורך לחקור אם הללו צודקים
בתביעותיהם ותנועתם או לא.
אך מושבות אלו של לבנוניים וסוריים אינן גורם יחיד המקשר בין מצרים
לקדמת-אסיה הערבית .מתרבים והולכים קשרי התרבות .מורים מצריים משמשים
ברוב ארצות ערב ,וביחוד מתבלם ערכם בזמן האחרון בעיראק' .נם תפוצתם של
עתוני מצרים והשפעתה התרבותית של זו בסוריה ,הלבנון ,א"י ועיראק מסייעות לא
מעט לאמץ את הקשרים בינה לביניהן .ואין אלה
חזיונות סטטיים .אשר לתפוצה -
הרי היא הולכת ונדלה משנה לשנה .ובררך כלל הצליחה מצרים בזמן האחרון
להופיע כמנהיגתו התרבותית של המזרח הערבי .לא מעטים ,באופן יחפי ,המפרים
החדשים המופיעים במצרים ,מהם אף נרפסים במהדורות אחדות ,והם נפוצים בכמות
 - rnc:ף 4
8-ל"-לז7שךוהמשותף שבין---מצריםוארצות ערב יש לזכור עוד דבר :גם מצרים ,כמו ארצות ערב ,קבלה ממדינות
הברית בימי מלחמת העולם הקודמת הבטחות ,וכמוהן היתה
תובעת את הנשמתן -
אם כי שותת היו הבטחות אלו ,ומצרים לא נכללה בכל צורה שהיא בהבטחות
הכלליות שניתנו לרבתי הערבים; כי עלכן שונה היתהמן השאר .הנטיה הזאת להדגשת
המשותף כהופעות כלפי חוץ  -היא חזיון כללי של התקופה האחרונה בעולם
הערבי .כשמצליחה ארץ ערבית אחת ללחוץ על המדינה האירופית אשר אתה בעיקר
היתה קשורה ,ולהשיג ממנה דבר  -הולכות אן 4יתר ארצות ערב בעקבותיה .אם
היא מחליטה לשגר משלחת לאירופה  -משנרות אף הן משלחות ,אם קמה באיזה
מקום מפנינה פוליטית ,בין קיצונית ובין מתונה; אם נערכות הפגנות ,אם נשלחות
מחאות טלגרפיות או מתכנסות ועידות  -מיד נענות או מסייעות נם יתר הארצות
לדבר ,וכל מדינה מעונינת להיאות כלוחמת לא לכובתה היא כי אם  -לטובת
המזרח
הערכי בכללו .לא אחת השתמשה ממשלת עיראק ,למשל ,בבעיה הא'ייתכדי
להשיג
ויתורים מבריטניה בעניניההיא .והוא הדין לנבי מצרים ,מעודיה ועוד(.ערביי
א"י וסוריה מקרמים בברכה את התערבותן של עיראק ויתר הארצות הערביות'
בבעיתם.ירוע להם,כי הן מתבוננות קודם כל ,לטובתן הן ולא לטובתם ,אך התערבות
זו היא נשק בידם ללחוץ על שלטונות המנדט ולהראות על הסולידריות של העולם
הערבי לנביהם) .אלא ששונה מעמדה של מצרים ממעמד שאר מרינות ערביות נם
* בזמן האחרון לובשות השפעות מבגותיות אלו של מצרים גם צורה מגובשת יותר ,בדמות
התכנות להקמתה שלאעין ברית-לתרבות-ולחנוך של ארצות ערב -ופערים בכללזה.
.

.
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~שהיאמ"קתילצויהן-שיחוף כאלה.,יזכ* .לפרה חפיר נם הברי ר.ה של עמירה
נפרדתיותר .הדבר ניתן לה עקב מצפה הניאונרפי ,המשקי והמדיני המיוחד.

 .2מצרים והאיחור המדיני הערבי
אולם שיתוף פעולה ואהרה הדרית בין ארצות ערב ומצרים -לחור ,וכניסתה
של זו לפדרציה מדינית ערבית  -להוד .אין לאמר כבפחון ,כי יש במצרים איש
החושב על כך ברצינות .בעבר פרפ אולי לשנים המעפות בהן השתעשע מוחמד
עלי בתקוות על הקמת אימפריה מצרית-ערבית נדולה ,אם כי נם לנביו קשה לרבר
על תפיסה ערבית-צרופה של ממלכתו ,כיון שבעצם שאף אולי לכלול בתוכה שוב
נם את ה ת1רכים 5א חשבהמצרים מעולם על כך שתהוה חלק בבריתפררפיבית
ערבית רחבה ,לא לפני מלחמה העולם הקודמת ,לא אחריה ,ולא כיום .כמה ראיות
לדברו כשנחתם בשנת 6אן ההסכםהידוע בין האננלים והשריף חוסיין בדבר הקמת
אימפריה ערבית מן הארצות הערביות הכפופות לתורכים לא הנכיר אף אחר
משני הצררים ,כפי שכבר שין לעיל ,את מצרים ,שניהם ידע-ה כי מצרים ,אם כי
דתה איסלאם ושפתה ערבית ,מופרשת היא מיתר ארצות ערב ,ויש לה תביעת
משלה ומדיניות משלה .ויתר על כן ,כשם שבריפניה הבפיחה לשריף חוטיין את
עזרתה בהקמת מדינה ערבית-כללית ,כך הבפיחה למצרים את עורתה בהקמת
 .כשנסתיימה המלחמה ,והערבים תבעו מבריטניה את מלוי
שלפון עצמאי
התחייבויותיה כלפיהם לא הזכירו את ההתחיבויות כלפי מצרים .מצר שני לא
הזכירה או מצרים בתביעותיה היא את ההתחיבויות כלפי ארצות ערב ,במשך
תקופת-הבינים שבין שתי המלחמות נפנשו פעמים רבות משלחות ערביות עם
משלחות מצריות בלונדון ,פרים ,לוזאן וניניבה ,והחליפו ביניהן דברי עידוד .אולם
הן לא התערבו  11בעניניה של וו ,כי לכל אחת היו ענינים המיוחדים לה.
 .הראיה ההותכת ביותר לכך היא הצהרתו
כיום לא השתנה האבר בי ם1ר1
של ראש ממשלת מצרים בטנפ ,ב 80-למרס  4%8בה ניתנה הסברה ברורה על
עמדתה של מצרים כלפי האיחוד המדיני הערבי .לפיה יכולה מצרים לשמש
כמתווכת בין ארצות ערב ,אולם לא נאמר כי היא עתידה להכנס לאיחוד המדינות
לכשיוקם,
קרא ה' אידן את הצרבתו השבתי n~Sp
ומצאתי ,ונהו נוסח ההצהרה, 2מא'
כי הדרך הפוכה ביותר להניע לידי תוצאות פובות היא שהממשלת
הערביות ירונו בענין .הנעתי לידי מסקנה ,כי פוב יהיה אם ממשלת מצרים
תעשה בהקדם צעדים רשמיים בכוון זה .קורם כל  -תשאל לרעתה ושאיפותיה
של בל ממשלה להוד .אחר כך  -תעשה את אשר ביכולתה לאחד את הרשת
השונותי אתר כך תזמין את באי כוחן למצרים לפנישה ירירותית .וכאשר יבואו הכל
לירי הבנה הררית  -תיערך במצרים ועידה כללית בראשותו של ראש ממשלת
מצרים ,כרי לסיים את הדיונים ולהניע לכלל ההלפות מעשיותי.
ראש הממשלה לא רק שהצהיר בנלוי כי ממשלתו תהיה המתווכת בין
הממשלות הערביות העתידות להוות את הפדרציה ,אלא נם לא הסתיר שהקמת
הפדרציה אינה מן הדברים הקלים ,הממשלות הערביות ,כמי שהוא מדגיש ,אינן

רביע

ושרויות בהבנה הדדית ויש לעשות מאמצים כדי לקרב את השקפותיהן השונות.
ודרישתו שהועידה תיערך בראשותו ולא בראשות ממשלה ערבית אחרת ,ושמקומה
יהיה מצרים ולא ארץ ערבית .אחרת-נם היא אינה מוכיחה כלל ,כי בדעת מצרים
להכנס לפדרציה אם תקום ,אף כי היא מעירה על רצונה ,הקיים ללא ספק,להנביר
את השפעתה על מדינות ערב .אם היתה מצרים ,בתקופות ידועות ,נייפרלית לנבי
"ריניותן של ארצות ערב ,הרי נם להבא אפשר שתהיה במדה מסוימת .עומדת
מהצד - .מבלי להכנם לתוך ארנון מדינות חדש  -וגם ב ת1ר כזאת יכולה היא
להיות המתווכת ואף לנהל את הועידה של מדינות ערב.
ואמנם לא בלתי תבעייהיה הדבר ,אם תבחר מצרים שלא להשתתף בפדרציה
קרבית מדינית .מצרים עשירה יותר מארצות ערב בממהר ,תעשיה ,חקלאות ואוצרות
וצבעיים ,בתרבות ,השכלה וחיי הברה היא ארץ מתקדמת לעומתן .מטפר אוכלוסיה
*ולה על ממפר אוכלוסי כל ארצות ערב נם יחד .וארץ כמעודיה ,למשל ,צריכה
לחכות עור עשרות כשנים עד שתוכל להשתוות עמה בכמף וכמה בחינות .אף
בהייה המדיניים הנה מתקרמת מכל ארץ ערבית אחרת  -ואם תבנם לפררציה
קרבית ,תהיה נאלצת לעמודבפני ברירה :או שתנלה מדה של כוח אשר תקנה לה
ומעמד של הנמוניה בקרב כל ארצות ערב ,או שתהא ,כפופה* להן מבחינה אוביק-
טיבית -בשל הצורך לסנל את הפיפול בעניניה היא אל רמות ומצבים שונים לנמרי
ול התפתחות וענינים אשר למדינות האחרות .אלא .שנם היא ונם הן פרם הניעו
שעצמאותן לררנת מדינות שהורנלו להיות גלתי תלויות ושיש להן מבנה משקי
זמסנרת מדינית מגובשים ומעוצבים ,ופרם רכשו להן עמדה כלכלית וחברתית שתאפשר
לאחת מהן לשלוט ,ולאחרות-לשאת בתוצאות השלמון .ולנבי מצרים ממלאה תפקיד
סיב כיום ,ועוד תמלא נם בעתיר ,העובדה
ערב ,כי אין התאמהבין התפתחותה הכלכלית-
התרבותית ,לעומת יתר מרינות
ובין כוהה הצבאי :אין בירי מצרים כיום
להגן בכוח-עצמה קל-נבוזיחרה-,ול* -כל  peעל נבולות -שבנוהיה ,אף את כל
*וצרותיה המבעיים אין בירה לנצל בהיקפם המלא ,שלא לדבר על אוצרות
והכנותיה .בשביל כך לא יספיק עדיין היקפו של ההון ההולך ומצטבר בשכבותיו
"עליונות של המשק המצרי ,ועל הכל -אין לה נם המומחים הדרושים לכך .הוא
כידין לנבי ענינים אחריםלרוב .לרבים מכין אנשי השלפון במצרים יש הבנה מרינית,
"ברתית וכלכלית מספיקה ,כדי להשינ ואת ולהסיק מחוך כך מסקנות שקולות.
יתכן כי ישנם נם מצרים המתנענעים ליתור הזהבי ,בו שלפה מצרים על הארצות
וכערביות השכנות .אולם  -מחשבה לחוד ומעשה לחוד .מצרים חסרה את הנתונים
ובמדיניים ,והכוח הכלכלי והצבאי ,לבצע תכנית כוו במשך עשרות השנים הקרובות.
עוםף לכך מבינה מצרים כי אין היא הנורם ה.הידי כמזרח הקרוב .יש בעלי
*ינפרסים אחרים ,ויש מרינות זרות ,שהן חזקות ממנה לאי! ערוך .כל צעד שתעשה
להשתלפ על ארצות ערב עשוי להחזירה מהלך עשרות בשנים לאחור ולהפכה לארץ

שבושה ,בת-חסות*.

ן

מובן מאליו הואכי במסיבות המתוארות כאן (של פוטנציות צבאיות ומשקיות בלתיnlplto~-
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אולם ,אף אםיתבררכיאסן מצריםויתרארצות ערבמעסינות בכניסתה לפדרציה
מדיניות אין "רברמוגע בעד חיזוק הקשרים הכלכליים והתרבותיים בינה לביניהן,
כתה בהקמת שלפון יציב במזרח הקרוב ,קשרים כלכליים יביאו לההועלתבער תמי
חמרית רבה ,כי היא הארק העשירה והמפותחת ביותר ,ולה תהיה היזמה בשמחים
משקיים וארגוניים רבים בכל צורת-שתוף של ארצות ערב .קשרים חברתיים יביאו
לה תועלת רוחנית ואף מדינית ,כי עם התפתחותו והתלכדותו החברתית והתרבותית
של המורחיגדלערכובעיני העולם ותורחק במידת מה מכנתם של כובשים( ,שנשקם הוא
נם נשק האינפרינה הפוליפית) ,סכנה שהיתה מאיימת עליו כל השנים ,הקמת
את עורפה של מצרים ,או שתהוה חגורת בפחוןלפניה,
שלפוןיציב בארצות ערב תבטיח
למשענת לה ,אם יהיה ברצונה של איזו מדינה,התחיה לאימפריה משלה ,להשתלפ
עליה או על המורח כולו .אל מפרה זו ,של הקמת קשרים אשר יהיה בהם משום
פובת הנאה ובפוח הדרי ,חותרת מצרים כיום ביחסיה עם ארצות ערב ,ולשם כך
היא משתדלת לתווך ביניהן ,לקרב את השקפותיהן וליצור ביניהן שתוף פעולה
מדיני ,חברתי וכלכלי**.
לא מן הנמנע הוא כי תודות לעמדתה ה,נייפרלית' הזו ,עמידה של .מן
הצד* ב מ ד ת מ ה ,בהווה ולהבא ,עתידה מצרים להיות המתווכת לא רק בין ארצות
ערב לבין עצמן ,כי אם נם ביניהן לבין מדינות המערב  -בריפניה ,צרפת וכוי -
ואולי נם ביניהן ובין הציונות ,באם תופענה הצעות קונספרוקטיביות ממשיות
לפתרון בעיות המזרח ,דבר שאליו שואפת מצרים יותר מכל ארק מזרחית אחרת

 .8המפנינות

והמגמות במצרים

המפלגה הלאומית (,אל-הזב אל-ופני),
;
במצרים שש מפלגות פוליפיות -
הוופד (,אל-ופד אל-מצריי) ,הליברלים הקונסמיפוציונים (אל-אחראר אל-רסתוריין'),
מפלגת ההתאחדות (,אל-אתחאד')" ,מפלגת העם.( ,אל-שעבי) וה.ופד' ה,םעדי,,

לע"ע) לקביעת מקום מושב למצרים בחוג ארצות-ערב,עלול לחולשינוי מטוים ,באםיוטיע כות חיצ1ני

בתפקיד של מסייע - ,בתור ערב ערבות צבאית ומגבש המסגרת הכלכלית - .המער.
** התפתחות המאורעות הצבאיים-הפוליטיים בזמן האחרון ,החלה מציגה את מצרים ,מבחינה
ידועה ,בפני מצב חדש .שאלתיחסיה 9ם ארצות דוברות ערבית  -כיחידות מדיניות עצמאיות טחות אר
יותר-לא עוד תעמוד כבעיה ממ  1רח בלבד .שצרורה של ארץ לוב ,גבוח הנשק הבריטי,מידי האיטלקים
מבשר מציאות חדשה של ארץ ערבית-מושלמית ,בעלת מעמד עצמאי או אבטונומי במדה זו או אחרת ,גם
מ מ ער בה שלמצרים .ועקב עובדה זאת עתידים יחסיה של מצרים עם ארצות אפריקח הצפונית,יחסים
אשר ערכא חתרב1תיהיה לא קמן גם בעבר(וזאת גם לגבי השטחים שבשלטון צרמתי ,אשרלגניהם
אין לחנית כייגיעו למעמד עצמאי) ,ללבוש אופי מדיני הדשו ולגבי לוב יתבטא החדושבודאי גם
 .מכל מקום,תהיה מצרים מעונינת להבטיח את עצמה בפני הופעה מחודשת
נצורות של קשר כלכלי
של גורם אירופאי-תוקפני כשליט על לוב הסמוכה ,וכאן התקל אולי מגמת ההגמוניה המצרית בפחות
גורמים סותרים שסכלים מאשר בעולם ההרבי של קדמת-אסיה.
כיווע,אין בעית חדשה זה של יחסים עם לוב המשתחררת ,דולה את בעיותיה של מצרית
ן נמנית גם שאלתת של סודן ,הנמצאת שדרום לה ,ואשר מעמדה ,להלכה ולמעשה'
ומבאפריקהוכיעליה
תמת "השלטון המשותף" (זחטוחןוה60ח ))0הבריטי-המצרי ודאישיהיה טעון עוד הבהרה בהקוטה שלאאר
המלחמה - .המער.
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ארבע האחרונות הן נצרים של מפלגת היופר .לאחר שיצאו ממנה ,בשלמותן או
בחלקן ,ונעשו מתהדות לה ,בירי מפלגת ה,וופד.
היה להשיג את החוזה האנגלו-
מצרי עוד לפני שות  ,1936לולא הכשילוה מפלגות אלו והורידוה לא אחת מהשלטון.
מלבד .המפלגה הלאומית' ,שהפרוגרמה שלה מבוססת על אי-שיתוף פעולה עם
בריטניה עד שיצא כל הצבא הבריטי מארץ הנילוס ,מאוחדות כלהמפגינות בפרוגרמה
המדינית שלהן; שתוף פעולה עם בריטניה על יסוד הכרה בעצמאותה של מצרים.
ההבדל ביניהן הוא באמצעיך המובילים למטרה ובענינים פנימיים .מפלנת .אל-
אתחאד ,.למשל ,תובעת את עצמאותה של מצרים ,אולם אינה מתנגדת לכך שהיא
תינתן בהדרגה .כן היא תובעת לתת את המקום הראשון בשלטון לבית המלכות ולא
לפרלמנם ,ואפשר לראותה כ,מפלגת החצר ..מפלגת .אל-שעב' נקטה ,בדרך כלל,
באותם העקרונות ,אלא שבה מיוצגים יותר אנשי ההון והכלכלה ,אשר נטו בתקופה
ידועה לשלטון אישי-ריקפטורי ,ונתארגנו כדי לתת תוקף לממשלו של איסמעאיל
צדקי פחה בדצמבר  4980בעזרת ה,אחתאד' הנשימהאז המפלנה הזאת את הקונם-
פיטוציה של  .19%בפרלמנט היו אז לשתי המפגינות  5,6ממספר הצירים .כי בעוד
ש.אל אתחאד' הצטמצמה בשעתה במלחמה לדעותיה בעתונות ובפרלמנט (פרפ
לתקופת  ,19%בה תמכה בממשלתו הדיקטטורית-למחצה של מוחמר-מחמוד ,ראש
הליברלים) ,הצליחה .אל-שעב .לבדל למשך ארבע שנים את הקונטטיפוציה משנת
 ,19%המנכילה את שלפונו של המלך ,ולהוציא במקומה את חוקת  ,1%0המנבילה
את שלפונו של העם ומרחיבה את סמכות המלך,
,
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ההפדל בין מפלנת היופר .ו,הליברלים הק
הוא בנה ,שהראשונה
דדיקלית יותר ,ואילו השניה  -מתונה הימנהו הראשונה מושכת אליה נם את המון
העם והשניה-עיקר מרכזה בקרב המשכילים והעשירים .את היסעדייט' ,פרט למחלוקת
הצבורית-האישית אשר בינם לבין "הופר' ,ציינה כשנות המבחן שבמלחמה זאת
זיקתם המיוחדת לברית מצרים עם אנגליהי עם ההסכם שבא בין אנגליה ל"ופד'
ב 1%2-ירד
ערכה המיוחד והמושך של זיקתם זו .שלוש מפלנות ,( -אל-חוב אל-
וטני". ,אל-שעב,
וואל-אתחאד')-נעשו חסרות כל ערך צבורי ממשי בזמן האחרון,
כשהשלטון הוא בידי ממשלת ה.ופד' .בפרלמנט שנבחר במרם  1%8אין להם אף
ציר אחד,
פרם לשנים מן ה"וטניים ..מפלנות ה"מעדים' ו,הליברלים הקונםטיפו-
ציוניים" חלשות נם הן ,אף כי לא במרה כפי שמרמז כאלו מצבן בפרלמנט4 :
"ליברלים' ואחד וסערי" מול  216ה,ופדיים( ,מסורת היא בידי מפלנות מצריות
להחרים בחירות ולנהוג באדישות ,כשהממשלה היא בידי מתנגדים .),..אם תחזיק
 rרב בשלמון ,תהיינה אף הן לנוף בלי נשמה .מפלנת ה,ופד.
מפלנת ה.ופד'~r
היא החזקה ביותר ,אולם אין לה עור אותו כוח השפעה שהיה לה בימי מיסדה
סעד זנלול,ולפני חתימת ההמכם האננלו-מצרי .אז נלחמה למפרה ,אשר אליה שאפו
כל המצרים; לעצמאות הארץ .אוהדיה ויריביה כאחר תמכו במלחמהזו .אולםכיום,
לאחר שהעצמאות ניחנה למצרים ,אין עור מטרה משותפת כזאת ,שבשמה יכולה
המפלנה לרכוש את לב ההמון כולו או להאשים מפלגות אחרות בקוצר יד להנשימה.
נוסף לוה איו בקרב המפלנה  -חוץ מנתאם פחה  -אישים בולמים בעלי משקל

פוליפי,sb1S*j ,חברתי או דם-כותי ובעלי עבר במלחמה דלאופיתקוי
ל כל אלה-
אין להעדייןכיוםתכניתקונספרוקפיבית חדשה שבעזרתה תוכל לרכז מסביבה לאורך
ימים כוח מכריע מבין שכבות העם השונות .הנמיתות לחישול תכנית כזאת נעשר
כבר ,בקבה מרת חלקי-והם עתירים להמשך,
אין ספק ,כי מדינות הברית חייבות להכיר פובה ל,ופד' על השקפ ששרר
במצרים ובארצות המשח בכללןביוני-אוקפובר 2ח,1בימיאל-עלמיין ,לולא נקפ ראש
הממשלה באמצעים חריפים .ננד ה,פור התמישי' וכבמצרים ,לולא הכריז פעמים
רבות כי מצרים תוסיף להיות נאמנה לדמוקרפיה ותקיים את החווה האננלו-מצרי
עד הרנע האחרון ,ולולא חדב באותם הימים ביד ברזל בפנים הארץ ,ותבע נם מן
הארצות השכנות לשמור על השקפ ,כי עתה אין לרעת אק לא היו מצליחים
הסוכנים הנאציים ובעלי בריתם לעו-רר אנדרלמוסיה במזרח הערבי .אולם
מפלגת ה,ופד' לא עשתה ואת מבלי לקבל תמורה רבת ערך מבריפניה :היא
השינה הבפחה רשמית ,כי מצרים תשתתף בועידת השלום ,על אף היותה ארץ
נייפרלית .והבפהה זו הגבירה את כוחו של ה,ופד* במצרים ובמזרח הערבי כולו.
ועתידה לסייע בידו לאחוז ברסן השלפון למשך שנים רבות .בשנים אלו יתכן כי
יצליח לערוך תכנית קונספרוקפיבית פוליפית הרשה ,שבעזרתהגםיכשיר אתמצרים
לשיתוף פעולה עם מדינות הברית  -בהקמת המשער החדש ,עם ארצות ערב -
בהבפחת עתידן ,ועם בעלי האינפרסים במצרים-בפיתוח הכלכלה בארץ .אם יצליח
ה,ופד' בכך -יוכל להבפיח לעצמו את המקום הראשון במצרים.
ג הצבא המצרי
התפתחותו המחורשת של הצבא המצרי מתהילה ,למעשה ,ב9"-נ לאחר
התימת החוזה האננלו-מצרי .מספרו עלה משנה לשנה' וכמה מיחידות הרגלים שלר
" Political Handbookמ0 1886-ס ,ממטס),
' אופיני הוא,כי מארבעתמגחיגי ח"ופד"שמציין
 (Foreign Relattons, New Yorkנמצאים כיום אחמר טאהר ומחסוד פחמי אל ניקראשי בתוך ה"סעדיים"4
ח"ופד ,.פרש אףהוא .מארבעתם נותר מוסטפה נחאס פחהבלבד .המעף.
ומכרםעובייו ,מעתדי
 .חוחהיה מורכב  8בריגדות-רגלים )nlaeיחד11 ,
* ב1986-היתה מצגת הצבו12.406איש
בטליון) 2 ,גתדות (אסקדרוגים) של פרשית סולקת שלהיל תותחנים" ,לוגח של ארטילרית-המצב,
*
סוללח אחת של מכונות-יריה ממונעות ,ופלוגת טהנדסים אחת ,כלומר  -כוח הדופה כמעם לדיביזית-
רגלים ,אלא שבולט כאן האחוז הנשוך סאו שלחיל ארטילרי,וכן העררן הגמור כמעט שליחידותתכניות
(מצב שהיה דותה לזח של החיל ה הוד שבשירותהבריטי) .עד  1987-88גדל הצגא ומנה  22,560אי*9
ולפיחידיעות שנתפרסמו אז -הוכפל אותה שעה גס הרכבו ול הסבאלפי ח ד 1ת  .1באופן מקביל
לגידולו 9ל הצנח בוצעה טודרגיזציההדרגתית .החל פ1988-נתארגנויחידות השריון :מכוניותמשורינות
וטבקים קלים (מהסוג " -סיפן !ץ"  -שהיה אז החדיש ביותר בצבאהבריטי ונמסר לעצרים לפנ
שניתןלציודן של יחידות שריון בר ט  1ת רבות) .הורחב בהרבה הנוח הארטילרי ,ופותחויחידות
תבניותויחידות-שרות.לפי הידיעות משנות ( 1888-89האחרונותלפני חמלתמה) שנתפרסמובעתידת -
עומרעדיין חצבא בהתרחבותו ,על מנת להגיע לערמת של  80-40אלף ,וחמגמח הס 1פ ת  -צבא
גן כ50-אלף .חיות ושירות-הצבא חיא ,לחלכם ח ובה על אזרחי מצריו הושגח חהרחבה -1י כך
שהחלוקוראיפ כל שנ 4אל הדגל ,אחוז גדוליותרפביןהצעיריםהפנישיס לפרקם והמוכשריםלשירות.
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נעשו יחירות ממוכנות או ממונעת וצוידו ברובים ,נשק אבטומפי ותותחים חדישים
ביותר.
בין השניו ההשובים ביותר של הצבא המצרי יש למנות את ב תי הם פ ר
הצבאיי ם שהוקמו בשנים האחרונות :בית הספרלקצינים ,לעבודת-המסה ,לסמלים,
להגיינה צבאית ,להנדסה צבאית ,לחרשי הנשק ,לתעופה ,לאיתות ,לתותחנות ועוד.
מדי שנה בשנה יצא מבתי טפר אלה מהזור של קצינים ,פייסים ואנשי מקצוע
צבאיים .בתי ספר אלה נתונים לפיקוחו שלמיניםפריוןההנגה .שיפת הלמוד בהם -
כה רחבה של בתי
אננלית ,המורים חלקם אננלים וחלקם מצרים .פיפול זה
י
נ
ו
ג
ספר צבאיים היה לדבר שבהכרה בתנאים של הרח בה נ מרצ ת של הצב א*.
סקירה על תולדות הצבא המצרי במשך חמשים השנים האחרונות הראה לנו
התפתחות לא רק במספרו (שעלה מ eow~-איש ב 184-ל 2aaoo-כעבור  55שנה),
בארנונו ובתנאי חייהם של החיילים והקצינים אשר בו .נם בדרגתו התרבותית,
רמת השכלתו ומעמדו החברתי של ההיל השתנו במשהו לפופה ,הצבא מקיף כיום
לא רק את אנשי ההמון הפשופ בלבד ,כי אם נם מבני השכבות המשכילות*.
יש מבין הצעירים המשכילים שעור לפני זמן קצר ראו בשרות הצבאי מלאכה
בזויה וכיום הם מוצאים בו את מקומם .עוד מוקרם מדי לדבר על עתירה של
ההתפתחות  hk~nאם תימשך או תיפסק לאחר המלחמה ,כן קשה לדון על מדת
נבורתו של הצבא-המצרי .רובו לא שרת עדיין בשדה הקרב .אמנם כמה.יחידות
מצריות שרתו במלחמת העולם הקודמת בשורות הצבא הבריטי ,במערכות חהאז,
הדררנלים ומדבר סיני ,אולם רק בתפקידים מצומצמים או מסייעים ,רב היה מלפר
האנשים שבנדודי-העב1ד ה המצריים.
ן

 ,5התפתחות הכלכלה במצרים
כדי לעמוד על דרנת ההתפתחות הכללית כחיים הכלכליים במצרים במשך
חמישים השנה האחרונות יש לבחון את התמורות החשובות שחלו בפרק ומן זה
בשפהים שונים ,בשנת  1%8היה מספר התושבים במצרים פחות מעשרה מיליונים.
כעת הוא עולה על  16מיליון .ריבוי טבעי זה מורה על התפתחות כלכליתוהגיינית
ניכרת ועל מידת בפחו! יחסיתבארץ .הכנמות הממשלה ב 1892-לא עלו על 10מיליון
לי"מ ,ואילו כיוםהן עולות על 50מיליון .עובדהזו מראהנם היאעל התפתחות ניכרת

י*לצייןשבדיך כלל לאיק דרכי האמון ,אלא גם הציודוהזין שבצבא-מצדים הם ברי טיים.

חיל האויר* ,מנה ב 1985-רק  18מטוס בשתי להקות ,גדל אח-כ עד כ 76-מטו* ,כשחתכנית
ששית ,ל ,1944-הועמדה על  580מטוס .גם המטוסים כולם סופקו למצריםע-יגריטניה - .המער.
* הקמה רשת כזאת של בתי ספר לקצינים ,למומחים ,למדריכים -א"ר  pgnממנה אפשר
לכונן גפ לשם קיום ז מני בלבד ולצמצמה שרבה כעבור הצורך  -הוא חזיון כללילגגי צגאות
העוטרים בהתרתגותם .כך ,למשל ,היה המצג גם געיראק ,כאשר הוחל שם ,בהדרכה בריטית ,בהקמת
צבאעיראקי עצמאיגחיקףמכר - .כמער.
** נ8ייגבר ?וין  -חתירות הוא להלכה חובת על כל חמורים *בגיל  ,19-87שירוני כל
 navנקבעים ע"י האלת נורע .פורים ,תלמירים ,פקידי ממשלח וכיום-ז היו תמיד פטורים סחירות.
אשחרורניחן גם להקנות גתשלום 80לירות.ילירי ס ן משרתים בצבא רק"לשיהתנדבות- .הפער.

יי

בחקלאות ,אעשיה ומסחף* .התפתחות התעשיה אינה תוצאה של הנדלת שסח
האדמותהמעוברת ,שנתרחב בפרקזמן זה מ8-א.שח 4,פראן ל 5,soo,ooo.-פדאן בלכד **
(הפראן0-א 4.מ"מ) כי אם תוצאת אינפנטיפיקציה בעיבוד האדמה ,הודות להסדרת
ההשקאה (העבוד במכונות חדר עד כה רק ל ח ל ק מן האחוזות הנדושת יותר).
לפני חמישים שנה היתה ההשקאה בלתי ממוררת ולא הקיפה את כל האדמות,
.אולם בפרק זמן זה ביצעה הממשלה מפעלי-מים חשובים בכל חלקי הארץ .כשנות
 1%2-18%נבנה סכר אטואן ,שעלה כ 9-מיליון לירות*** .ב 1901-נבנו תעלות
ומכרים בנפתי ,ב-ש 19באסיום וב 1%8-בלסנה .הוצאות חדסנה .הללו עלו ל8-
מיליון לי,מ ,ב, 1980-נבנו תעלות וסכר נאניי חמאדי ,וב" - 1989-תעלות מוחמד עלי'
שעלו  7מיליון לי.מ .ב 1987-88-נבנה סכר ניבלאל-אווליה*'** ,והוצאותיו-עח.3~00.
מפעלים אלה ,שבוצעו בהדרגה ועלו  20מיליון לירות ויותר ,איפשרו לאכר המצרי
להשקות את אדמתו בקביעות ובמדה מספקת  -אם גם לא במשך כל ימות השנה,
הלא מכל מקום בעונת ההצפה ,נם כשההצפה היא נמוכה מן הרגיל*'*** .אולם
הממשלה לא הסתפקה בהם .בנאום הכתר האחרון נאמר ,כי בדעת הממשלה להקים
כשנים הבאות רשת השקאה שתקיף את רוב אדמותיה של מצרים,הן אדמות מעובדות
והן אדמות בור (הכונה ,כמובן ,לאדמות עמק היאור ולדלתה) .כן נזכר בנאום,
כי מדיניות-ההשקאה של הממשלה בפרק זמן זה ,הן בתקופת השלפון הבריפי,והן
בתקופת העצמאות ,הביאה ברכה כלכלית רבה לארץ והרוחים מהשקעות אלו עלו
בהרבה על הוצאותיהן .המומחים החקלאיים במצרים מבורגם ,כי בעזרת המפעליט
החדשים שברעת הממשלה לבצע ,ואשר יעלו ב-80-ש 2מיליון לירות ,אפשר יהיה
ל הכ שי ר כ 700.0%-פדאן (קרוב לשלושה מיליונים דונם) אדמת בור לעיבוד,
ל ש פ ר מיליון פדאן מעובדים ולהכפיל את תג וב ת ם בצורה תמידית ומובטחת.
נו םף על כל אלה יסייעו המפעלים שבתכנית זו לייבוש בצות ואנמים ,והפיכתם
לאדמה פוריה.
בפרק
זמן זה נעשו שיפורים מסוימים נם בשיטות החקלאות כמצרים .מינים-
פריון החקלאות שם לבו לשיפור הזרעים *( t*MMשתוצאתו היא  -שיפור הזנים),
ולשימוש בזבל הימי-דבר ,שעוד לפני  15שנה לא היה ידוע הרבה במצרים ,ניתנו
הלואות לחקלאים ,הוטל מכם גבוה על תוצרת חוץ חקלאית ונערכו קורמים חקלאיים
מדעיים ומקצועיים לבני האכרים (אכן ,הרמה ,הנמוכה של ה שכל ת ם הכללי ת
חלק
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טלגרף,
ממנגנון חתחבורה והקשר
*
טלפון)  -תסער.
** שאלה  -למעלה מ 400-אלף פראן שבידי בעלים ז ריםו בעיקרבגידוליחכותן - .המער.
*** מחזיק כיום 5.500מיליון מם-עמים - .המער.
***3.000 .מיליון ממ"עמים - .המער.

**'** לאדמות פחוז ג'רגיה עתיד סכר נאג'י המאדי לאפשר אף השקאה רשפה במשך חשנה
כולת ,לאחר שתוסדר השקאת קרקעות השלחין שבתחום החצפות - .המער.
*****' לגגי כמת גידולים -קנה הסוכר ועוד  -נודעת במצרים חגיגות מיוחדת לפעולה זו,
כיון שהם נוסים להתנון לאחר שנים מספר ,ויש לחדש את חיוניות הזןע"י הבאתזרעים אושתילים
מן החוץ - ,הפער
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מפריעה בעד השנת תוצאות שלמות מנסיונות-פעולה אלה) ,ביחוד הלו
שיפורים בניהול כותנה ,אורז ,פירות וירקות (שני הראשונים היו מאז סחורות יצוא,
גיהוד הכותן שהיווה כ 3,8-ביצוא המצרי ,כן שלושים וכמה מיליון לי-מ) .תנובת
שני האחרונים אף עלתה ,בכמה סונים ,על התצרוכת המקומית בהצרים וחלק ממנה
מופרש לאכספורפ ,אם כי בדרך כלל היתה מצרים ,עד לפרוץ המלחמה ,נזקקת
ל בוא הנון של ירקות.
 rs:חזיונות שנות המלחמה יש לציין באופן מיוחד את הנבלות מפעי הכותן
במחיר
(עק עמיכה הכהיפית-הנדולה שניתנה בצורה של רכישת מרבית
מיב ואת המאמצים להרחבת שפחי החימה למען הנבר את כושר גונ
ההספקה
י העצמית
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להחזיק מעמד על אף ההתחרות הזרה ,אולם התפתחות ניכרת לא חלה בתעשיה
זו ,שהיה בה עדיין הרבה מן המלאכה ,אלא מראשית ימי המלחמה הקודמת .כאשר
נפסק האימפורפ ,או התיקר במדה נדולה מנשוא ,צצה במצרים תעשיה חדשה,
שהיתה ילידת ההכרח וחפרה את ההכשרה המקצועית הדרושה .אך לא עבר זמן
רב מאז סיום המלחמה ומצרים הוצפה כתוצרת זרה ,שהביאה את הקץ על רבים
מאור מנסיונות אלה של תעשיה מקומית .למצב זה נרם במדה לא קמנה נם שיעור
המכס הנמוך .מאז  1918ועד  1980היה שיעור המכם על מחורות חוץ  -הן מצרכים
חיוניים ,הן מותרות ,חמרי נלם ,תיצרת מעובדת ,ואף זו המתחרה בתוצרת המקומית-
למטה מ 8-אחוז .ב 1980-הונדלו מסי-היבוא,ועלידי כך חלשנוי מה לשובה בתעשיה,
בתי התרושת הקיימים הורחבו ,והוקמו חדשים .במשך עשר השנים האחרונות הפכה
התעשיה לאחר הגורמים המעשירים שבארץ ,בצדה של החקלאוה .הייצור התעשיתי
כמצרים נתקרב כיום בשויו הכמפי לייצור הכותן .שכר פועלי התעשיה (כמיליון
איש) ,לפי "ספר המדינה המצרי' ,הוא  -כ 6-מיליונים לירות .אחד הדברים
המענינים ,מבחינה חברתית וצבורית ,שבהתפתחות זו ,הוא העובדה שעם הרחבת
התעש ה נפתחו מקורות פרנסה רבים -לבעלי מקצוע מתאימים ,לפקירים ,ואחר כך
נם למהנדסים ומנהלים- ,לפני הצעירים המשכילים שלא מצאו להם עד כה מקום
זולת במשרדי הממשלה ,דבר שהשפיע לא לפובה על חייה הפוליטיים והצבוריים
הלאומים .רכישת  814יבול הכותן ב 1940-ע"י בריטניה -ספי הבטחתה לפמשלה המצרית ,אף עלפי
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שמרבית הסהורח נשארהבמצרים-,יצרה"קיניונקטורה" שלכותן ,בשלהריוח הטובטח,הכרוך עתה בגדולו.
עקב זה צ ומצמו שטחי התטה  -אשר נתנו לפני כך גם כמויות ידועות ליצוא .ב 1941-האפירו
טחיריח וחית הכרח להכניסה מן חה1ץ
 .על כן הוקטנה רכישת-הכותן הבריטית  -ב 1941-עד
כרי טתציתהיבול ,ואף זה ב תנאי של צמצום ,כדי  ?5אחוז בשטת המטע .ואלו ממשלת מצרים קצעה
תמיכות לאלההמגדילים אתייצור החטת .חוז מכל זח אסור היה בשנים חאתרונות להוציא מהפדינה
כטה סוגי שוןוגיגיהם גם כאלח שתיה בחםלפעיות עודף טסוים -כגון סוכר ואורז -כי פחד הספסרות
והאגירה נפל על השלטונות - .הפער.

..

ואלה הפ ענפיה העיקריים של התעשיה במצרים:
א .אריני כותנה ,משי וצמר וצגיעתם .ב .תעשיה חקלאית וחימית :סוכר,
 .תעשית כלי מתכת (רובם בסגנון המזרחי) ,מפות,
שממם ,סבון וחומצת-נפריח .נ
צנורחק ,מסמרים ,מכשירי חשמל וכו' .ד .תעשית עורות .ה .תעשית מלפ ,חציבה
וסיתות ,ו ,תעשית כלי חרס.
בתפוקת המחצבים ,אשר פרם פותחה במצרים כראוי ,תופסים מקום בראש
מוצרים אלה (הממפרים מ-א :"9אבן פוטפט (לזיבול)  -דא אלף פון; נפפ e% -
.
אלףז עפרות מנגן -או אלף טון.
ראוי לציין ,כי עד  tatsהאחרון ביותר לא היו להן לשכבות בעלי היכולת
המצריים ההכשרה הכלכלית והתכנית הנחוצה בשביל השקעות מוצלחות בתעשיה
ובפתוח המהצבים  -ורובם המכריע של מפעלים אלה היה נתון בידי חברות זרות.
עוברה זו שוס הכבידה על עלית המפעלים המצריים ,בשל ההתחרות החזקה .בזמן
האחרון ,נם בהמה הפרטית הנוברת של חוני הון מצריים ונם בעזרת המדינה (עיי
,בנק סיקר* ,שנועד לתמיכה בהקמת מפעלים כלכליים חדשים בידי מצרים ,ופיתח
שורה של חברות-בנות) הולכת ומשתנית תמונה זו ,ומתפתח ה,מישר' של ענפי
המשק הללו.
מחקרים ונסיונותשונים מתחילים להראות,כי יש לה למצרים אוצרותפבעיים
לא מעפים .באם ינוצלו יביאו שפע לכל תושבי הארץ ,אולם אי אפשר לנצלם כל
עוד לא תיערך תכנית מרחיקה שהממשלות השונות ,המתחלפות על דוכן השלפון,
תפעלנה לפיה בזו אחר זו .העתונות המצרית תובעת את הדבר ,ואנשי הכלכלה
מרבים לדבר על כך בבית הנבחרים ומחוצה לו .העם המצרי ,ההולך ונדל משנה
לשנה ,לא יוכל ,לדבריהם ,לחיות על חקלאות לבדה .אין בידה של זו למפק את
צרכיו ולמלא את משאלותיו בעם השואף להתקדמות תרבותית וכלכלית ולעצמאות
מדינית וצבאית ,קיומה של תעשיה בצד החקלאות הוא ,לדבריהם ,הפתרון היחידי
לכל הבעיות הללו.

?יי

לשיירות סוריפית ניתחת טסיתת-אחן לעגי קדדים .לעמיר?ואויעל?ל
(מ*י?רלטרעי 9יגנ15ר) שנו עאח!ים להןדקקילחו
ת גחלים סר"4יוסר
ס?סי4א :טל לסרקעיים,איינטו
ת לצקים4 ,לי לסטו שת ?כיוסנו הס9וחית
:4ם~ישויר .עגין ראשוןבטעי
ה ב?בילנו הוא לעלצם שתלפסינועל:ךיערובלחוסינו
סיללת סדקה ןל?א1ף לפתם סמים חדשית של
ושהיוסי:? ,סם
במקוח סמיכון? ,גק~ת סשו*ה בוהן הרבות?יוסר ,עשקהססן*ה "יישים

סייסיםסילו
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?יאשגייסם

סיגי
שיתוץ לויות?:ייה יוסר"י
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