
במדינהאסורות) הזכויות (כ?תצפית
:הקרדכים כשבועות כמרחב חדיפלומ&וית הפעילות מוקד •

 את להשליט המאוחדת הערבית הרפובליקה תנסה אחד מצד הירדן. ממלכת
 הדוקים. פורמליים קשרים לקשירת להניעו ואולי חוסיין, ממלכת על מרוחה

 אל־נאצר, עבד גמאל ברשת הירד! לכידת למנוע המאמצים כל ייעשו המערב מצד
הדבר ימוסס פן בגדאד, לבדיה הצטרפות מלהציע תזהר ארצות־הברית כי אם
חוסיין. המלך שלטון את

האיים :חוסיין על ודמשק קהיר של הלחץ מאמצעי אחד •
 לרפובליקה ההאשמית הממלכה של הפלסטיני החלק הצטרפות על שיבריזו
 אמין חג׳ לשעבר, ירושלים של המופתי יוכרז זה, במקרה .המאוחדת הערבית

בריפובליקה. הפלסטיני האזור של הבלתי־רשמי או הרשמי כראשו אל־חוסייני,
אטומי נשק לספק שלא מארצות״הברית תתבע ישראל •
 המערב את לשכנע ישראל הצליחה לא כה ששד למרות לעיראק. טילים או

 לחיות עלול הוא כי בטענה בגדאד, ברית של העיראקית לשותפה נשק לספק שלא
זו תביעה כי בישראל מדיניים חוגים עצמם את משלים ישראל, נגד מופעל
אם ארצות־הברית החליטה לא כה עד בוושינגטון. קשבת לאוזן לזכות עשויה
 בפניות התחשבות כל זאת בעמדה אין כי אף לעיראק, זה חדיש נשק לספק

ישראל.
הכס התביעות הסדר כדבר הכריטיות־מצריות השיחות •

תשלום שיקבע ההסדר, הסכם. תוך בקרוב יסתיימו ההדדיות פיות
 יותר נוח הכלליים, בקוויו יהיה, תמוחרמות, הבריטיות החברות עבור פיצויים
לאנגלים. מאשר למצרים

לזרום האמריקאי המילווה כסף יתחיל אשר עד זמן יעבור •
 הבנק מכספי חמילונה את לאשר מאן דיפרססנם שהסמייט אחרי לישראל.

 החוץ שר על הקלעים, מאחורי כבד לחץ ישראל אוהדי הפעילו וייבוא, לייצוא
הפליה הרגשת לעורר לא כדי פשרה: מסתמנת ממנו כתוצאה אשר האמריקאי,

המלווה, מתן את עקרונית דיפרמסנט חסטייס יאשר בגדאד, בריח . במדינות
 יותר נוח למועד יידחה ביצועו אן

האמריקאית. למדיניות־החוץ
 לפרסם, תיאלץ הממשלה •

 כי לשמועות הכחשה כלראה,
 מאיר גולדה תוחלף. החוץ שרת

 הפרסומים כי טענה ביג׳י באזני השמיעה
 כאילו והעולמית, הישראלית בעתונות

 שמעון או דיין משה במקומה יתמגה
 במילוי עליה להכביד עשויים פרס,

 הכחשה פירטום אחרי גם אולם תפקידה.
שיגוי יחול שלא הדבר פירוש אין זי,

החוץ. משרד בראשות

העם
ת סערה ב ר ק ת מ

 השמי במרחב התרחש השבוע מימי באחד
 של הקמתה מאז ביותר החשוב המאורע

ישראל. מדינת
 ישראל של שכנותיה שתי וסוריה, מצריים

 (ראה אחת למדינה התאחדו ומדרום, מצפון
ל הראשון הצעד את בכך צעדו במרחב),

 כל לאורך מאוחדת ערבית מדינה הקמת
 יעמוד זה איחוד בראש ישראל. גבולות

הכ בן־גוריון שדויד אל־נאצר, עבד גמאל
מלחמה. עליו ריז

 של שראשי־התיבות בכך סמלי משהו היה
 הערבית .הרפובליקה — החדשה המדינה

 רע׳׳ם. למילה בעברית הצטרפו — המאוחדת׳׳
 רחוק, כרעם האיחוד מעשה היה אמנם כי

מתקרבת. סערת־רעטים המבשר
 להעמיד רב באומץ־לב ניסו ישראל מנהיגי

 של קול־נפץ אלא אינו זה רעם כאילו פנים
 כמה של חוסר־תגובה אחרי אקדח־פורים.

 צורות ולבש האיחוד התבשל בהם שבועות,
 כי ממשלתי דובר לבסוף הודיע סופיות,
 איחוד לגבי עמדתה את שוקלת ״ישראל

 בכובד־ראש.׳׳ מצריים־סוריה
 ישראל מנהיגי שקלו כובד־ראש ביזייתו ־"

 חברי• של משלחת פני לקבלת ההכנות את
 הספרים ייבוא קיצוץ את צרפתיים, פרלמנט

הצורך ואת מארצות־הברית, והתקליטים

 בממשלה יעלה הפנים שר •
 המפקח של לסילוקו תכיעח
בין ישראל. משטרת של הכללי

 ?קראת העבודה אחוות של תוכניותיה
תעמולת מסע עומד הבאות הבחירות

נראה סהר ויחזקאל השחיתות, גילויי נגד
 מוטב אשר זה, במסע מרכזי כנושא לה

בהקדם. לסלקו
 על חדשה התקפה צפויה •

הפעם כחן. חיים המשפטי היועץ
 מדינה פקידי של מצדם ההתקפה תבוא
 וזוכו שונות באשמות לדין הועמדו אשר

חיים יעץ מכן לאחר נם אולם מאשמה,
 להחזירם שלא עליהם לממונים כהן

לעבודתם.
 ועדת תוקם כי סיכויים אין •

 קסטנר כפרשת ציבורית חקירה
כ היהודית הסוכנות ופעולות

 המלצות בהונגריה. השואה ימי
 יתקבלו לא זה בניוון העליונים השופטים1

הגילויים מפני החושש השלטון, על־ידי
כזו. בחקירה לציבור להתגלות העלולים

 חוק חקיקת את עתה לעת יגנוז כן־גוריץ דויד כי ייתכן •
הממשלה להקמת שקדמו כשיחות הוסכם עליו החדש, חעתונות

ת. ש ד חו מ  פנימי תקנון בניסוח להסתפק הממשלה ראש עשוי זה, בסקרה ה
הממשלה. דיוני של הסודיות ושמירת הפירסוס נוהל את יסדיר אשד הממשלה, ש?

יטילו מגבוה רמז לפי בעקיפין. עזרה תקבל ״מקורות״ חברת •
את להשוות כדי פרסיות, בארות־מים על מסים השמאליות הרשויות־המקומיות

המאוחדת* הרפובליקה של המיועד הנשיא
ורע׳׳ם חזיז

מטעים על סס־עסקיס אלה רשויות יטילו  כן מקורות. למחיר מימיהן סחיר
בתחומיהן. הנמצאים

הרחוק. למזרח וחפוספאטים האשלג לייצוא סבנה צפויה •
 המזרחי הגוש אשר ה,אל שחקים להבטיח לנסות כדי למזרח יסע ספיר השר
מיפאן. חדשות אוניות יןלהזמ רספי יציע כתמורה החומרים■ אותם את להם מציע
הכשר ייבוא את תחדש הממשלה •

כ■ שנתברר
בקניה־סידה

לדולאר. ל׳׳י 8 על עולה המקומי הבקר תחשיב
אחרי גדול,

׳ ההסכמים לפי בהקפאת-חשכר, למרוד עלולים המתכת פועלי •
 על־ידי פיצוי־מה להם יינתן ובעלי־התעשיה. ההסתדרות בין שנחתמו הדו־שנת״ם

לדרגה. מדרגת העברות
 חדשה| לשיטה הודות יותר, מוקדם לשולחנך יגיעו הקיץ סירות •

 חודש־ עד חודש הפרי להבכרת הגורם פלאסטי,■ במעסה המקשאות כיסוי של
זמנו. בטרם וחצי

 ישראל בערי המרכזיים הכיכרות את להאיר
העשור. בשנת מיוחדת בתאורה

מדיניות
ח ק איתן ל
 של ספר״זהב במצרים קיים היה אילו

 לאומית, ערבית במהדורה הקיימת, הקרן
 השבוע, בו רושם היה מצרים ששליט יתכן
איתן. וזלטר הד׳׳ר את הוקרה, ברוב

 גמאל ראשו. על עמד הערבי העולם
 חלומו את להגשים הצליח אל־נאצר עבד

 חוסיין, המלך של מעמדו לעיל). (ראה הגדול
 בכל היה והמצרים, הסורים בין שנתפס

 כת קטנה מכה דיה כי נדמה היה רע•
 הקטן, המלך של הצולע הכסא את למוטט
ה לרפובליקה הירדן ממלכת את ולספח
המאוחדת. ערבית
 מתאים, מכשיר אל־נאצר עבד ביקש אם

 הישראלי, הפקיד על־ידי לו סופק הרי
עשר מזה המנהל הנצחית, המקטרת בעל

 עשה שלא הישראלי משרד־החוץ את שנים
המאורעות. על להשפיע כדי דבר

 ד,ששי ביום המלך. לארמץ ישר
 של ראשון קטע מעריב הצד,רון פירסם

 החשוב הפרט איתן. של זכרונותיו ספר
 עבד״ המשיך תש״ח מלחמת אחרי ביותר:
 שנים במשך לנהל חוסיין, של סבו אללה,

מ ישראליים, פקידים עם ישיר משא־ומתן
היש כולו. הערבי העולם של גבו אחורי
 בשער בלילה, הגבול את עוברים היו ראלים

המלך. לארמון ישר מוסעים מנדלבום,
 זכרונות הועילו למי להבין היה קשה

 איתן של לפולחן־ד,אישיות מלבד — אלה
 ברור: היה המרחב למדינאי הלקח עצמו.
 צורה בכל להידבר או להיפגש אין לעולם
 רוצים אין אם ישראלי, נציג עם שהיא

 בספר שנים או חדשים כמה כעבור להופיע
ועדה. עם קבל זכרוגותיו

 בשעתו סיפר לגמרי. חדש לקח זה היה לא
 ב־ היהודית הסוכנות נציג וילנסקי, נחום

 פלסטיני ערבי למנהיג הציע הוא קאהיר:
 המחלקה מן ששון, אליהו עם להיפגש חשוב

 ״שום הערבי: השיב הסוכנות. של המדינית
 דו״ח יכתוב ששון אבל מזה. יצא לא דבר

 יד,ו* מנהיגים למאות יישלח הדו׳׳ח ארוך,
 וכעבור לנשותיהם, זה על יספרו הם דיים,
 שאני הערבי העולם כל ידע ימים כמה
בעמי.׳׳ בוגד

איתן. הגיון זה היה

צבא
ב בן ר ה

ה התעוררה הראשונה הכנסת בימי עוד
 בשרות חברי־הכנסת את לחייב יש אם שאלה
 משהו היה אמנם בחיל־ד,מילואים. צבאי,
 אחרים השולחים שחברי־הכנסת, בכך פגום

 עצמם את יפטרו צה׳׳ל, במחנות לשיפשוף
 קם כאשר נפלה ההצעה אולם זו. מחובה

 טענה וטען חרות, ח״כ אז קוק, הילל
 את לגייס שר־ד,בטחון יכול אם נוקבת:

 באופן מלנצל בעדו ימנע מה חברי־הכנסת,
 את להרחיק כדי זו סמכות שרירותי
בכנסתז חשובה הצבעה לפני מתנגדיו
 את מכן לאחר שר־הבטחון גייס כאשר

 הבינו הנידון), (ראה הימאים מרד ראשי
 שאובים לגמרי היו לא קוק דברי כי רבים

 השוררת האווירה מן נקלטו הם האוויר. מן
לכך. הוכחה שוב ניתנה השבוע במדינה.
 בנו נסים, משה הנצחית. יה הדח
 הת־ נסים, יצחק הראשון־לציון של השלישי

 בירושלים, בלשכת־הגיום הראשון ביום יצב
 פקודה לכך. מיוחדת פקודה שקיבל לאחר

 שבפנקס־ההתיצבוח למרות אליו נשלחה זו
 כי שקבע תקין, רשמי אישור היה שלו

יוני. אמצע עד נדחה גיוסו
בלבד. לתפארת־המליצה היה זה מועד גם

 אין וותיקה, קואליציונית לקנוניה בהתאם כי
 מאחר אך בחורי־ישיבות. בישראלי מגייסים

 נדחה מגיוס, רשמית המשחררם חוק שאין
 מבלי שנה, חצי בכל אוטומטי באופן גיוסם

 ללשכת• עצמם את יטריחו אף שהבחורים
הגיוס*.

 בחור־הישיבה של גורלו את שינה מה
 כך על ההתמרמרות לא נסים? משה הרשום

 שיכלו למרות מגיוס, פטורים בחורי־ישיבה כי
 דתיים סמלים של תפקידים למלא בשקט

 לכך ההתנגדות לא גם מתאימים. בתנאים
 נסים הרב של ובנותיו מבניו אחד לא שאף

 ברבים שנתגלה דבר — לצה׳׳ל התגייס
 שגה לפני עוד הזה הטולם על־ידי לראשונה

).972 הזה (העולם וחצי
 ביג׳י פשוטה. יותר הרבה היתה הסיבה

 אחרי ביחוד גסים, הרב פעילות על התרגז
 וייצמן, לחיים האזכרה טכס על חרם שהטיל
 השרים גם המסורת. כללי לסי שלא שנערך

 הראשוך של היתרה שעצמאותו הדתיים,
 הפעם, בו תמכו לא אותם, הרגיזה לציון
 סוף־סוף לבקש יצטרך שהרב תקחיה מתוך

רחמיהם. את
ר ה. ש ל ו ״ ע ת  היד, יכול הרב בן ה
 שיבוא שר־הבטחון, נגד על־תנאי צו לבקש
 במקרה צו־הגיוס. יבוטל לא מדוע וינמק

 להישבע שליחו, או כהן, חיים על היה זה
 שיקולי־בטחון לפי פעל ביג׳י אמנם כי

 לאור אישית, נקמנות מתוך ולא טהורים,
גויס. לא אחר בחור־ישיבד, ששום העובדה
 כהן חיים היה יכול זה במקרה אולם
 בחור־ישיבה בכלל אינו נסים שמשה לטעון

העוסק אביו, של שר־התעמולד, אלא אמיתי,

 אל־נאצר עבד מנזאל שניתנה המדליה •
 החוקה, בחג המצרית, האומה מועצת על-ידי
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קואליציוני, משבר של במקרים מלבד •
 תקר כשפנה פעם, לא הדתיים. מעורבים בו

 משבר, באמצם בחורי־הישיבה של פת־הדחייה
 כלחץ שבועיים, של ארכה רק להם ניתנה

המתעקשים. הדתיים השרים על גלוי

1062 חזח חפולם4




