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השבועון דר שפיגל ,העשוי כמו העולם
הזה במתכונת השבועון האמריקאי טייס
הוא כיום השבועון החשוב ביותר באירופה
המרכזית ,ואחד השבועונים רבי־ד,השפעה
בעולם .כבטאון בלתי־מפלגתי. ,ליבראלי"
לוחם ואנטי-לאומני ,קנה לעצמו את אהדת
הציבור המשכיל ,ואת איבת הקיצונים מימין
ומשמאל .במרוצת השנים הכניס ל־ 300אלף
בתים גרמניים ,אוסטריים ושווייציים את פני־
הם של דויד ■בן־גוריון׳ מארטין בובר ,משה
שרת ומשר ,דיין ,שקישטו בתקופות שונות
את שערו.
בשבוע שעבר הקדיש השבועון החשוב
שלושה עמודים לתופעה ישראלית אחרת.
הכתבה המצולמת הגדולה ,שנשאה את השם
״זרע האלימות״ ,היתד ,מוקדשת למלחמת
העולם הזה .היא מוכיחה על מידת ההת
עניינות הגוברת והולכת בה עוקבת העתי'
נות העולמית אחרי הרעיון השמי ,המובע
בשבועון זה.

להלן
הבתכה :

★

הקטעים

★

העיקריים של

בראיון עם השבועון האמריקאי לולן הודיע
ראש־הממשלד ,הישראלי דויד בן־גוריון הי־
רעד ,מפתיעה :הוא מוכן לשאת ולתת עם
סגן־אלוף עבד אל־נאצר על הצטרפות ישי
ראל לרפובליקה הערבית המאוחדת ,וגם לא
יהסס לנסוע לקאהיר כדי לדבר עם עבד
אל־נאצר ״כדבר איש אל רעהו•״
אולם משפט שהחל בשבוע שעבר בתל־
אביב מוכיח׳ כי לפי שעה אין לתלות תקוות
רבות מדי בנכונותו של בן־גוריון להיכנס
למשא־ומתן .המשפט הראה כי מנוי וגמור
עם הזקן של ישראל לנהל גם להבא מדיניות'
כוח כלפי הערבים ,ולדכא ללא־רחם הוגים
ישראליים התומכים בשיתוף־פעולה עם ה
ערבים•
נושא המשפט הוא אחד מסיפורי־ד,חטיפה
ר,הרפתקניים ביותר של ישראל הצעירה .ב
אחד בדצמבר בשנה שעברה נקרא אלי תבור,
מעורכי השבועון העולם הזה ,להתקרב
למכונית בשכונה שקטה בתל־אביב .כאשר
התכופף לתוך המכונית ,קיבל מכה על
הראש ואיבד את ההכרה .כאשר התעורר,
היד ,שק מונח על ראשו .אלמונים חקרוהו
במשך שש שעות.
החוטפים רצו לדעת מפי תבור מי
הם מודיעי השבועון ׳העולם הזה בממשלה,
בצבא ובעיקר בשרות־הבטחון ,השרות ה
חשאי הישראלי .חוץ מזר ,נדרש תבור ל
אשר בכתב כי מו״ל העולם הזה אורי אבנרי
וידידיו הפוליטיים הקימו מחתרת להפלת
הממשלה.
"כאשר סירב תבור בתוקף להסכים לכך,
הובל עם שחר יום המחרת לשוחד ,נטושה
בדיונות ליד תל־אביב .״חשוב על כך ,עוד
יש לך זמן!״ איימו החוטפים .כאשר לא
נשתנתה החלטתו כעבור שתים־עשרה שעות
במצב זה ,שוחרר אלי תבור.
אולם חרותו לא ארכה :רבע שער ,אחרי
שובו נלקח על־ידי המשטרה .הפעם חקרוהו
במשך  48שעות קציני מחלקת־הקשר בין
המשטרה והש.ב .הם דרשו מתבור להודות,
כי החטיפה לא היתד ,אלא טכסים של ה
מערכת שלו• כי בינתיים הודיע העורך אב־
נרי פומבית במסיבת־עתונאים דחופה כי
השרות החשאי הישראלי הוא שחטף את
תבור.
בפרלמנט הישראלי פרצה סערה ,כאשר
האשימו נציגי האופוזיציה הימנית את ה
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כתב בכיר:

1לם המערבת:
*ריה יזוז

חברי המערכת:
מנשה נר־רייז ,שייע ולוד ,לילי ולילי.
רויר הורוביץ ,רותי ורר ,אברהם הרסוה
עטאללוז מנצור ,אלבס מסים ,אביבה סבון,
עסיס פינו .שלטה כדו.

הנקרא ביותר במדינה
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★

ע־יך כיתוב:
דייני קמח

עורך תכגית:
*הרוו צוד

ממשלה והמשטרה בהפרת החוק .האופו
זיציה הגישה הצעת־נזיפה .ואילו נציגי האגף
השמאלי של הממשלה ,אנשי המפלגות ה
סוציאליסטיות מפ״ם ואחדות־העבודה ,פינו
את האולם והניסו למפא״י הסוציאל־דמוק־
ראטית לדחות את ההצעה בקולותיה.
★
★ ★
אורי אבנרי ,בן ה־ ,34נחשב בישראל ל
אחד המתנגדים החריפים ביותר של הקו'
הממשלתי הנוכחי כלפי הערבים•
העמדה הפוליטית של הישראלים קשורה
במידה רבה בחלוקתם לפי ארצות־המוצא.
היהודים מפולין ומרוסיה ,שאלילם הוא ראש
הממשלה בן ד,־ 71בן־גוריון מפלונסק ,ודי־
תופסים כיום את כל עמדות ההנהגה ב
מדיניות ובמשק ,ספוגים ברות החשדנית של
הגטו ,המוכנה בכל רגע לעמוד על נפשה.
בעיניהם אין הערבים אלא אויבים־בנפש.
המדיניות הרשמית של ישראל היא על כן
מדיניות של הפחדת השכנים ,על־ידי הפגנת
כוח.
נגד קו זה קמו כוחות מקרב עולי גרמניה,
שרבים מהם חונכו ברוח ההומאניזם .כך
שואפת האגודה איחוד להשגת שלום בין
יהודים וערבים ,כדי לשחרר את ישראל
ממצב־הגטו שלה במזרח הקרוב• בהנהגתו
הרוחנית של מארטין בובר ,שייכים לאגודה
זו אנשי־רוח רבים בישראל.
איחוד מאשימה את הממשלה שמעולם לא
עשתה נסיון רציני להגיע לכלל הבנה עם
הערבים .על־ידי דיכוי המיעוט הערבי ב
ישראל — החרמת  1,200,000דונם אדמה,
הגבלה חמורה קיצונית של חופש־הפרט על־
ידי מימשל צבאי בכפרים׳ קיפוח בחלוקת
העבודה — החמיצה הממשלה את ההזדמנות,
לדברי איודול ,לתת לעולם הערבי דוגמה
של סובלנות ורצון טוב.
אולם בעוד שאנשי הממשלה סובלים את
ההומאניסטים של איחוד ,הרי הם חושבים
את אורי אבנרי ואת אוהדיו לאויבי־העם
ממש .ואכן ,אלד ,מסוכנים הרבה יותר לקו
הרשמי של הממשלה .כי אבנרי תבע לא
רק שיווי־ד,זכויות למעוט הערבי ומדיניות
של הפגת־ד,מתיחות .כמטרד ,סופית מצטיירת
לעיניו פדרציה ישראלית־ערבית בשם ״אוגדת
הירדן״ ,כחלק מברית־מדינות מזרח־תיכונית
גדולה.
מזה שנים מייצג השבועון העולם הזה את
הריעה ,כי על ישראל לחדול מלהיות ראש־
גשר של אירופה במזרח הקרוב ,מעין
״מדינת־צלבנים של היהדות העולמית״ .על
ישראל להשתלב ,לעומת זאת ,בתנועת־ר,אי
חוד הגדולה של העמים הערביים .״איש לא
יעצור עוד את איחוד הערבים ממארוקו
ועד למפרץ הפרסי,״ קבע אבנרי ,״השאלה
היא רק אם יתגשם האיחוד נגדנו או עמנו.״
★
★
★
הרעיון לאחד את היהודים והערבים ב
תנועה שמית משותפת גדולה ,מדבר בעיקר
אל לבם של היהודים הגרמניים ,בעלי ה
מחשב הליברלי ,וכן אל לבם של העולים
ממצריים ומעיראק ,שאבותיהם תפסו שם
במשך מאות בשנים עמדות מכובדות ב
מולדתם• אולם הוא מצא אוהדים רבים גם
בקרב ר,״צברים״ ,הנוער יליד־הארץ.
עוד לפני חטיפת תבור נסתבר לעורך
אבנרי עד כמה מסוכן הוא למתוח ביקורת
במדיניות־הכוח של בן־גוריון .ב־ 14באוק
טובר  1953הרסה יחידה מיוחדת של הצבא
הישראלי את כפר־הגבול הירדני קיביא ,והר
גה כמעט את כל תושביו ,כתגמול על
התקפות־גרילה ערביות .אבנרי מחה בעתונו
נגד טרור־דמים זה :״נזכור נא ,כי בבוא
היום נצטרך להביט בעיני ילדינו .נשמור
על טוהר הנשק העברי!״
כעבור כמה ימים הותקף אבנרי ואחד

מידידיו בצאתם מן המערבת והוכו עד כדי
שבירת עצמותיהם .כעבור זמן התפוצץ ב־
בית־הדפוס של העתון מיטען של חומר־
נפץ ,שפצע פועל אחד• בשני המקרים לא
נשאו החקירות הרשמיות פרי.
בערב הראשון של מיבצע סיני ,ב־29
באוקטובר  ,1956ערכה מחלקה של משטרת־
הגבול טבת בכפר הישראלי כפר־קאסם47 .
ערבים ישראליים נהרגו ,ביניהם נשים ו
ילדים ,בגלל הפרת עוצר שהוטל במעט ללא
הודעה מוקדמת .שוב תקף אבנרי את ה
ממשלה .הוא פירסם את הפרטים •של
הטבח ,שהממשלה השתדלה להעלימם• תחת
הכותרת ״זרע הפורענות״ כתב :״איננו יכו
לים לרחוץ את ידינו ,כי כולנו שתקנו
עת נזרע זרע השנאה.״
כדי להבהיר לקוראיו עד כמה מסובנת
שנאת־ד,ערבים בישראל ,ערך אבנרי משאל
בין ילדים בני  6עד  . 10התשובות היו
מזעזעות .״את אותה התפיסה,״ סיכם אבנרי
את תוצאת המיבצע ,״אפשר היד .לגלות
במישאל דומה )על היחס לישראל( בארץ
ערבית .עלינו לשבור את מעגל־ד,קסמים ה
שטני הזה.״
★ ★
★
בחדשים אחרי הרפתקת־סיני הבלתי־מוצ־
לחת החריפו דבריו של אבנרי נגד קו ה
ממשלה• ״זד ,מתחיל במדיניות־כוח טלפי
חוץ .אחר־כך נמשך הקו נגד המעוט הערבי
בתוך הארץ .לבסוף יפנה הקו נגד כל אלד,
מאתנו שהוחתמו בחותם אויבי־העם!״
אמרות כאלה העלו בחוגי הממשלה את
ההאשמה כי אבנרי הוא ראש תנועת־מחתרת

מסגכנת .אבנרי בבור שכאשר לא נמצאו
הוכחות לפעולה המסוכנת־כביכול במערכת
העולם הזה ,ניסה השרות החשאי לחטוף
את תבור לצורך סחיטה .אין זד ,יכול להיות
טבעי שהחקירה הרשמית לא הביאה לגילוי
מבצעי הפשע .חוץ מזה ניסו להשתיק את
העולם ׳הזה על־ידי איום במשפט נגד אבנרי,
באשמת ״יצירת פאניקה בציביי על־ידי הפצת
ידיעות כוזבות״.
מאחר שהממשלה לא עשתה מספיק כדי
להבהיר את פרשת־החטיפה בחקירה ציבו
רית ,ניצל אבנרי את שגואת יריביו כדי
להביא את הפרשה לבית־המשפט .השבועון
דבר השבוע ,בטאון האגודות המקצועיות
ומפלגת מפא״י הקוציאל־דמוקראטית של בן־
גוריון׳ כתב בגלוי את אשר רמזה הממשלה
עד אז רק בזהירות :כי אבניי הוא שביים׳
אי• חטיפת תבור .אבנרי הגיש תביעה על
הוצאת דיבה נגד עורך השבועון .ב־ 5במאי
החל המשפט•
כעבור יומיים נדחה המשפט לתקופה מ
מושכת .בשעה שהפרקליט הנגדי מיכאל כספי
חקר את אבנרי חקירת שתי־וערב שנמשכה
חמש שעות ,הביא אבנרי את כל טענות
אויביו לידי אבסורד .למחרת היום כתבה
העתונות שאינה כפופה לממשלה כי ה
מנצח בסיבוב הראשון שי המשפט הוא
בלי ספק אירי אבנרי.

מכתבים
זהות לאומית

קראתי את מאמרו של העורר בקשר 5־
פנקס הזהוי )העולם הוה  (.1015שבו הוא
יוצא בהתקפה מקיפה על אלה שאינם רואים
עצמם משולבים בגוש השמי ,ואת בז־גוריו!
בראשם ,חושבני כי אלה שהשתתפו במבצע
פיני ונפגשו עם הערבים ,לא יהיו תמימי
רעים עמו .הערבי הוא חסר בל רצוז להיות
עצמאי ,וזאת משום היותו משועבר מזה
דורות לשליטים שבידיהם מרובו השלטון.
בכל מקום אליו נבנסו יחידות צה״ל בסיני
מסרו הערבים על חבריהם המסתתרים ועל
אלה שהשתתפו בפעולות הפיראיוז .אין צו
רר נם להרבות בדברים ,כיצד מתנהגות
מדינות ערב בינו לביו עצמן בפתרונות
כלשהם בבעיות המרחב ,משום בד רצונו של
העורך ,שאנו נשתלב בתור אספסוף זה,
נראה מנוחה עד כדי בושה.
קיומנו צריה להתבסם על עקרו; של היו
תנו לאום עצמאי במדינה עצמאית .השתל
בות במדינות ערב פירושה איבוד מדינת
ישראל והחזון הלאומי .משום בר יש הגיון
וצדק בסירובו של ראש הממשלה להכיר
בשפה הערבית כשווה לשפה העברית .בי
ייעודה של מדינת ישראל אינו מבוסם על
הקמת מרכז רוחני בתוכה למדינות ערב.
קיימים בתוכנו ערבים ועלינו להתייחס אלי
הם ביבם שכל מדינה דמוקרטית מתייחסת
אל מיעוטיה ,אולם לא להפכם לשוים לנו
בכל.
שמעון אדם ,בני־ברק
המאמר ״פנקס והוי" היה יוצא טנדר
הרגיל .הוא בחזקת מסמך היסטורי חשוב,
על החיים המדיניים של ישראל בתקופה זו.
עובדה מצערת היא ,כי לממשלת ישראל
ולחלק גדול של העם יש רעיונות מדיניים
בלתי־נמישים ,לעומת הדינמיות שבמדיניות
מדינות ערב .הפגנת הדמים בנצרת היתה
תנובה נואשת ,ננד מדיניותו השלילית של
השלטון כלפי המיעוט הערביי .מדוע העם
היהודי ,שסבל מאוד מהפליה גזעית ,מרשה
לממשלתו להמשיך ביחס עוין בזה?
א .מ ,.נצרת
 . . .אחד המאמרים המפוצצים והמדאיבים
ביותר ,המגלה את דמותו של אדם שכל
העם נושא את עיניו אליו ברי שיביא
שלום .חבל שאותו אדם ממשיד לנגוס בפרי
בוסר ביעילות שכזו.
רחמים ארזי ,תל־אביב

מק״י־הממשל

נדהמתי וזועזעתי מכתבתכם אודות הגולים
האומללים בצפת )העולם הוה  ,0.011אשר
הועברו מנצרת על־ידי הממשיל הצבאי ה
ציני .אני מצרף בזה  5ל״י במיומז .אנא
הואילו להעבירם לגולים הנמצאים בצפת.
האמינו לי כי בתעודת הזהות שלי מופיעה
ליד התואר לאום המלה ״יהודי" .אולם
אני נבור ומדוכא ,כי יהודים כמוני מסו
גלים לרמוס את חופש הסרט בצורה בזאת.
אלמוני ,ירושלים
עדות למה שכתבתם ,כאילו הממשל ה
צבאי ומק״י משתפים פעולה )העולם הוה
 ,(1011ישנה במה שאירע לפני שש שנים
בשפרעם .אז השתוללו אנשי מק״י בכפר
והתקיפו ערבים שהתאספו להקמת סיעה
ערבית בלתי־מפלנתיית .למרות שההתקפה
אירעה ליד המשטרה ,לא נקפו השוטרים
אצבע לעזור למותקפים .האינטרס המשותף
ליפני הצדדים הוא נגד הקמת נוף שיאסוף
קולות בוחרים ערביים .האינטליגנציה ה
ערבית תומכת במק״י לא סתור הזדהות עם
האידאולוגיה שלה ,אלא כנקמה ומחאה
נגר אי־הצדק המכוון מלמעלה ,בנלל ההפליה
הגזעית והתעללות הממשל הצבאי .אם ה
ממשלה רוצה להילחם בקומוניזם ,עליה ל
חסל קודם את הגורמים להתפשטותו.
אליאס מועמד ,ירושלים

יחי דה־גדל?

התאכזבתי קשה ,בשבגליונכם האחרון לא
מצאתי שום ניתוח מאורעות או ניתוח פו
ליטי ממה שמתרחש בצרפת .אני מבין
שאתם מתנגדים לברית עם צרפת ואינכם
רואים את ישראל כמדינה ים־תיכונית ה־
קשורה בצרפת ,אולם עליכם להתחשב ב
מצב כמו שהוא עכשיו .בבילבול העתונות
כמעט ואיני מוצא את ידי ורגלי במתהוה
שם .קיויהי שאתם תעזרו לי למצאם.
יעקב בר־חמד ,תל־אביב
האדם היחידי בצרפת המסונל לבטל את
הבלג! של המפלגות בצורה תחיקתית ולהנחיל
בחירות איזוריות רובניות ,כפי שרוצה ראש
ממשלת ישראל ,הוא הגנרל דה־גול ,מצביאה
הדגול של צרפת .בואו נשתה לחיי הפילד
מרשל שאהל דה־נול ולנצחונו.
פנחס שחר ,טבריה
עור כוסית אחת והגנרל דר־גול יהפוך מ־
פילדמרשאל לראש־נזוזשלה.

הג׳נטלמן
הרשימה על הפורץ הנינטלם! )!1077
היתה נוצצת .רציתי רק להעיר את תשומד,
ליבבם שיקמו •סל בנציוני ריה לפנים בנצי-
נתנאל קורוב ,תל־אביב
קובסקי.
לפרשת עבירותיו והרשעותיו הקודמות
של ישראל בנציוני ,יש להוסיף כי באחת
הפעמים בהן נתפש על־ירי המשטרה ,כשהוא
מציץ לחדרי זרים ,רצתה המשטרה להא
שימו כחוק ברמזים בלתי־מוסריים .בנציוני
הצליח אז לשכנע את הקצינים ,כי הוא
חולה מבחינה זו וכי הוא ישתדל להתנבר
על נטיותיו בכוחותיו היא הקצינים הא
מינו לו ושהררוהו.
שוטר ,תל־אביב

בעיטה חופשית

נדהמתי לקרוא את שני י־מכתבים בקשר
לצ׳יקובסקי ונלור )העולם הוה  .(1011הקורא
מיסה כרמלי טוען ,ובצדק ,על התפרעויות
חלק משחקני מכבי ׳תל-אביב אולם נם
צ׳יקובסקי אינו השחקן הרונז ביותר ב
עולם ,ואין לשכוח שהוא גרם בזמנו ל
הפסקת הדרבי החיפאי אהרי שפגע כנסות
בשחקו מכבי חיפה אמר ,בהיותו בלי
כדור .חוץ מזה ,הפועל חיפיל הם מסבנים
גדולים ולהנהלת קבוצתם יש כסף רק בדי
לרבוש שחקני״בוא בדוגמת זליקוביץ' ,אש
כנזי ,שרף ,צ׳יקובסקי ופלוש
שמעון קרני ,חיפה
אני מתפלא איד אתם מוכנים לפרסם
מכתבי השמצה על שייע גלזר בעתונכם.
סוף סוף ,הוא לא רק ברורנלן מוביסר
הידוע בררה בלל בעדינותו .אלא הוא גם
כתבכם .כל אלה שהשמיצוהו מצאו מקום
להיתפס בטעות רנעיח שלו ,כדי לכלות
את זעמם על •סמבבי תל־אביב ובתה באלי
פות .אל פחד שייע ,אוהדיה יודעים לסלוח
לד גם על שגיאותיה.
יעקב לוי ,תל־אביב

השם הנכון ,כמקום הנכון

התפלאתי לראות באחת התמונות בסידרת
המועמדות הראשונה של מלכת המים) ,העו
לם הוה  ,(1016את אחת האחיות בבית-
החולים תל־השומר ,אשר לשם הופעה ב־
עתונכם •פינתה את שמה והגביה את קו
מתה .אני מתכוון לתמונה שטתחתה הופיע
השם זיוה פיול ,בעוד ששמה האמיתי של
המצולמת הוא זיוה זהר.
אחד החולים ,תל־השונזר ,ביתן 10
החולה האלמוני צודק ,אולם האשמה אינה
באחות זיוה זוהר ,שהפרטים מתחת לתמו
נתה הוחלפו בפרטיה של זיוה פיול .את
זיוה פיול המקורית ראה בעמוד אחרון.
העולס הזה 1078

