
במדינהתצפית
שרייית הזכויית כל

מסים, של נוספות לירות אלף! 100 גביית על מדברים •
ה שנ ה. כ ב רו ק והמ ההיטלים כל את לגבות הצליח לא שהאוצר אחרי ה

באמצעות בעיקר הנוסף הסכום את להשיג ההחלסה מסתמנת האחרונים, סים
מיצרנים. של ארוכה שורה על שיוסלו עקיפין, מסי
 הבינמפלגתית הועדה מצד רצינית לפעילות לצפות אין •

המגע החגים. אחרי עד הקיימת, הבחירות שיטת על להגנה
 מלוכד מאמץ יעשהי הכנסת פגרת נמר עם ני זאת, עם מבטיח, המוקדם

שיצליח. ייתכן אשר מפא״י, נסיונות נגד
 ארגונים לחשיפת יוקדש אייבמן ממשפט חשוב חלק •

העילה: העולם. ברחבי עדיין הקיימים אנטי־יהודיים ומנהיגים
 לתוכניותיו ביחס גס אלא ההשמדה, מיבצעי הודות רק לא אייכמן חקירת
 גם קיים מהם שחלק ואנשים אירגונים נעזרת כולו, העולם יהודי לחיסול

האנטישמיות לגל האחראים של זהותם שתתגלה ייתכן כן, מתון כיום■
אחדים■ חודשים מלפני צלבי-הקרס וציור

של הבא שד־־החוץ להיות עשוי פולברייט ויליאמם
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העם
נגמל לא גמאל

 7אר מערי באחת שהתפוצצה פצצה
 כי ישראל לאזרחי השבוע הזכירה ישראל

בקונ רק קורים אינם הגדולים המאורעות
בסין• או בארצות־הברית בקובה, גו,

 הערבית, ארץ־ישראל בירת ברבת־עמון,
ב מסגרת (ראה ירדן ראש־ממשלת נקטל
 שהיש־ מי לכל אזהרה היה מותו ).7 עמוד

 התנועה של הדינאמיזם כי עצמו את לה
 יציבות וכי לקיצו, הגיע הערבית הלאומית

הסטאטוס־קוו. את מקפיאה חדשה
 עבד גמאל שקד חודשים כמה במשך
פני ניצחון נחל הוא שמריו• על אל־נאצר

 כל את לממן החליטו הסובייטים כאשר מי,
 באפריקה באסואן. הגבוה הסכר בניית

 ה־ (ראה נוסף גדול ה׳שג השיג הכושית
החזית — העיקרית בחזיתו אך נידון>.

\ז1ןט2בב רהערוגז, ץצת2 ״טור

היש במשרד־החוץ תדהמה שעורר הדמוקראטי, הסנאטור הכרית. ארצות
בעל עתה הוא בעית־הפליטים, לפיתרון העיקרי הדובר הפך כאשר ראלי

 כן, אם בבחירות. יזכה קנדי שגיאק במקרה המינוי את לקבל רבים סיכויים
פיתרונו .הקרובות בשנים המרחב בעיות במרכז לעמוד בעית־הפליטים עשויה

 .הפעולה מלבד בישראל גוף שום על מקובל שאינו פולבר״ם, של המוצהר
עבד לחזור. הרוצים הפליטים כל של כננת מת הדרגתית החזרה — השמית״
זה. לפיתרון הסכמתם בחשאי נתנו כבר חוסיין והמלך אל־נאצר

ערב מדינות את בקרוב להעסיק עלולות הנפט בעיות •
ר ת ו ל י כ ה מ עי ת. ב ר ח כמתחרה הסובייטי הנפט פעתהו החידוש: א
יכריח דברה יותר. זולים במחירים רבים, בשווקים הערבי לנפט ביותר רציני

 שיגרום דבר — הן אף מחיריהן את להוריד המערביות חברות־הנפס את
למנוע כדי ברווחים, שלהם האחוז את להעלות הערבים מצד נמרצת לתביעה

 סיכסוכיס . ייתכנו זה רקע על ערב. ממשלות של הכנסות־הנפט ירידת את
ערביים. החרמה איומי כולל חריפים,

 שר בין שפרצה במחלוקת להכריע תתבקש הממשלה •
 של התחבורה שר לבין בנטוב, מרדכי המפ״מי הפיתוח

 בחבלה בן־אהרון את יאשים בנטוב בן־אהרון. יצחק אחדות־־העבודה
השירות דמי את שהעלה אחרי למזרח, הפוספטים ייצוא בתוכנית זדונית
 נתון היה אילת נמל כאשר בנטוב קבע הקודמים המחירים את אילת. בנמל
משרדו. למרות עדיין
בקרוב חדשה. לסערה היכונו :כישראל הטבע שוחרי •
 המקום יושחת. בארץ ביותר המרהיבים הנופים שאחד האפשרות על יוודע

עבודה בו לבצע עומד תה״ל אשר בגליל, מפורסם דיווא הוא לפורענות המיועד
על־ להציל אפשר הנוף תא המים■ מקורות פיתוח לתוכניות בקשר גדולה,

לירות. אלף 200ב־ שיסתכם העבודה, בתוכנית שינוי ידי
 הצעיר, הישראלי הכדורגל שמאמן הסיכויים כל קיימים •

אחדים חודשים כעוד יצא מגדלוכיץ, (״צוואנציג״) יצחק
רד. ספ מאדריד. ריאל של הנוער קבוצת את לאמן הנסיעה: מטרת ל
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מח לשלושה הגיע — הערבית הלאומית
 בור־ של תוניס קאסם, של עיראק : סומים
חוסיין. של וירדן גיבה

 אינה אל־נאצר עבד של זו כמו תנועה
 היא ימים. לאורך במקום לדרוך יכולה
 לה צפויה אחרת כי — להתקדם חייבת
ה החוליה נגד פנתה טבעי באופן נסיגה•
 היריבה: הקואליציה של ביותר חלשה
חוסיין• המלך

 למראית-עין, פצצה. כתוך כשורה
ל אולם במאבק. מעורבת ישראל היתד. לא

המש הממשלה, הפוך• המצב היה מעשה
באו מעוניינת המערב, על יה,בה את ליכה

 המפורר חוסיין, של משטרו בקיום חיוני פן
גבולותיה. על הערבי המחנה את

בחו גוברת השפעה בעל אך קטן מיעוט
 לעומת טוען, המצומצמים, החושבים גים

המ תצטרך במאוחר או במוקדם כי זאת,
 הלאומית התנועה אל דרך למצוא דינה

המוכר. מנהיגה עם להתפשר הערבית,
 את שהרעידה ההתפוצצות כך, או כך
לישראל. גם בשורה כללה ירדן,

הבחירות שיטת
דום!״ נוומוד ״לא

ה מאחורי אולם בפגרא. היתד, הכנסת
 שינוי ונגד בעד המאבק נמשך קלעים

 ח״כ תפש הנגדית במערכה שיטת־הבחירות.
 ו־ הממולח התעשיין שופמן, יוסף חרות,

מרכזי. מקום שופע־ההומור,
ה את שופמן ח״ב נתן השבוע

ה ״העולם לחוליית הבא ראיון
 הפר־ הוטד של מהותו מהי שופמן, מר

 היחסיות־ הבחירות שיטת להגנת לאמנטרי
7 ביוזמתן שהוקם ארציות,

 הוועד על־ידי הוזמנתי מזמן. החל זה
 אחד. פומבי בוויכוח להשתתף ידין יגאל של

שב חוסר־ההגיון כל את ראיתי אז כבר
 מצב־רוח ליצור להם נותנים אנו כי עובדה
 והיתר שקולה, דעה בעלי הם כאילו בקהל,

יוזמה. שום מראים לא
 עם לדבר התחלתי חודשים ארבעה לפני
 את להשאיר שאסור בכנסת, אחרות סיעות
 שכל להוכיח ושיש ילין, בידי פרוץ השטח

 אינם שלהם, בכיס נמצא שהעניין הסיפורים,
פרח. עורבא אלא

7 התגובה היתה מה
 לעניין התיחסו פניתי אליהם האישים

 היוזמה על בעתונות הידיעות בסימפאטיה.
 איזוריות־רובניות בחירות נגד לפעולה

הכ הפאטאליסטית, הגישה את שינו כבר
אבוד, כבר שהכל חישו
7 ליוזמתן דחיפה נתן מת

 כאילו מפא״י, על־ידי שהופצה השמועה
קולו את אשר אנשים הסיעות בכל לה יש

הבי למשוך. או לקנות יכולה היא תיהם
ה עזרת את לקבל יהיה שאפשר אז נותי

נכונות. אינן שהשמועות להוכיח סיעות,
בלבד? פארלמנטרי לוועד היתה הכוונה

 להיות צריך שהוועד הדגשתי בשיחות
אישים. ועד ולא בינפארלמנטרי, ועד דווקא

7 מדוע
 הללו. השמועות את להזים שיש משום

וה פארלמנטרי האחד — ועדים שני יוקמו
 עצמי אני טכני. דבר זה אך ציבורי. שני
 ממדרגה אנשי־הציבור רוב משיכת בעד

 לשוות הוא כרגע, העיקר, אך ראשונה.
 את לבלום כדי פארלמנטארי, אופי לחיעד

מפא״י. של הקוויזלינגיים נסיונותיה
 אורי מר של ליוזמתו הכבוד כל עם אגב,
 כבר זה בענין מאמרו כשהופיע אבנרי,
 יעקב ח״כ עם כששוחחתי שיחות• ניהלתי

 קיבלו כי ששמח אמר הוא ממפ״ם, חזן
 אתי ולהפגישו אלי, לפנות במפלגתו החלטה
היוז בכנסת, יצאה, למעשה זה. בעניין

מצדי. מה
 שיחותיך הגיעו גיבוש של שלב לאיזה

? הבינפארלמנטריות
 בימים הוקם. הפארלמנטרי הוועד למעשה

■ שלו. הראשונה המעשית הישיבה תתקיים אלה
 ציבוריים אישים משיכת יהיה הבא צעדי

 לרכוש שנוכל משוכנע אני מקביל• לוועד
רו פרופסורים, פחות לא זה ועד בשביל
 מאשר ועתונאים מהנדסים סופרים, פאים,

 אלופים לגייס נצליח שלא יתכן ועדת־ידין.
 כל את למשוך נוכל מלבדם אך הצבא, של

 ובענ־ בצניעות לעצמם, הקוראים החוגים
״אנשי־רוח״. מופתית, וותנות
 מאחוריי מאוחדת חרות צמרת כל האם
7 יוזמתן

 הביעו בהן ישיבות־מרכז, שתי לנו היו
 את אחד, מרכז וחבר שלנו, ח״כים שני

ל להצטרף בשבילינו, טעם, שיש הסברה
ל אך האיזוריות. הבחירות למען פעולה

 החליט מאוד, ומפורט ממושך ויכוח אחר
 להקים החלטה וקיבל זו, דעה נגד המרכז

 תיקוך ובאפשרויות בצורך שתעיין ועדה
הקיימת. הבחירות שיטת

ה על־ידי פה־אחד נתקבלה זו החלטה
 יודעים גם הם המרכז• וחברי בכנסת סיעה

ה בישיבת כך על הרצאתי כי יוזמתי, על
 אחד אף מצד התנגדות הושמעה לא סיעה•

הסיעה. מחברי
7 הסיכויים ומה
 ה־ השיטה אוהדי על מפא״י סיפורי כל

 מתאזנים,. אחרות בסיעות איזורית־רובנית
לשינוי המתנגדים אנשי־מפא״י על־ידי לפחות,
 שינוי נגד יצביעו לא מפא״י אנשי אבל
בן־גוריון. על־ידי המוצע השיטה

 להצביע רשאי היה מהם אחד כל אם
 למעשה אבל מתאזן. היה זה מצפונו, לפי
 מצפונם לפי יצביעו שאחרים דורשים הם

 כזו לאידיליה מגבוה• צו לפי הם ואילו
 קיימוג אם הגענו• טרם ימי־המשיח של

קני־מידה. שני אין — מיפלגתית משמעת
 קנייוד של באפשרות מאמין אתה האס
7 ח״כים
למי כסף תציע שמפא״י חושב איני לא.

אחרת. או כך להצביע שהו
 כד״ר׳ חברים. עזיבת של דוגמות יש

אליאב♦. בנימין
 בקרן- אותם מחזיקים במפא״י 7 מה אז

 בהם, יבחרו לא שוב מפלגותיהם זוזית.
הנד באיזורי־ההצבעה תדרוש מפא״י ואם

>6 בעמוד (המשך

ן הצמרת מראשי אליאב־לובוצקי, ד״ר *
 1 ענו למפא״י הצטרף לשעבבר, הרביזיוניסטית

* ישראל כקונסול עתה מכהן המדינה, קום
בניו־יורק׳

1197 הזה העולם


