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בע״מ נורית חב׳ המפיצים ^ איכות תוצרת — נקה תוצרת

העם
הגורר־ המחדד

 רק מתגלה האמיתי המצביא של כישרונו
 כי בשדה־הקרב. אויבו את ניצח בו ברגע

 להפסיק הפיתוי בפני עומד הוא רגע באותו
הניצחון. לכבוד כוס להרים המאבק, את

 אך זה ברגע כי יודע האמיתי המצביא
 אחרי לרדוף העיקרית: המשימה מתחילה
 ולהיערך לנוח שהות לו לתת לא האויב,
במל גם מנצח בכך המצליח מצביא מחדש.

 הניכשל מצביא בקרב. שניצח אחרי חמה,
 שניצח אחרי במלחמה, להפסיד יכול בכך,

בקרב.
 הפוליטית בזירה זה כלל הוכח השבוע

ישראל. של
 הצליחו ישראל מפלגות הקלפים. כל

 בעד מנעו הן בקרב. מפלה למפא״י להנחיל
 הביאו חדשה, קואליציה להקים בן־גוריון

 חדשות. בחירות ולעריכת הכנסת לפיזור
המאבק. את הפסיקו רגע באותו אולם
 מפני המפלגות את שהזהירו קולות היו

 כי העובדה, על הצביעו הם זו*. קלות־דעת
הקל כל מפא״י בידי נשארו הנוכחי במצב
ה האפשרויות את לנצל בכוחה וכי פים,

 מאמץ לטובת הממלכתי המנגנון של עצומות
 המפא״יי, ראש־הממשלה שלה. הבחירות

 המפא״יית, שרת־החוץ המפא״יי, שר־הבטחון
אוטו זה במצב הופכים — פקודיהם כל על

מפא׳׳י. לתועמלני מאטית
 לא הרגילים, בפחדנותם המפלגות, עסקני

 כדי הגדול הרגע את לנצל מסוגלים היו
עמ מתוך אותו ולהשליך היריב את למגר
 כי לדעת נוכחו השבוע המבוצרות. דותיו

פחדנותם. עבור יקר מחיר לשלם עלולים הם
 המכונה החלה לפתע נזעמת. צעקה
 אחת. בבת חזיתות בכמה להתקיף המפא״יית

לח הפתיעה בלתי־צפוייה, היתד, התקפה כל
 שרי כולל המפלגות, שאר מנהיגי את לוטין

 העיקריות: המכות שתי בממשלה. המפלגות
אמ בצפון בן־גוריון של הממלכתי הביקור

 שיטתית תעמולת־מלחמה והתחלת ריקה,
להלן). (ראה

 נזעמת. בצעקה פרצו המפלגות עסקני
 עצמם. על רק לזעום יכלו דבר, של לאמיתו

מחדליהם. קציר אלא עתה קוצרים הם אין

הבחיו־־ןת
קנד־ז׳ או קנדה
 בן־גוריון דויד הכל: את המפתיעה הידיעה

 ביקור הזה, החודש בסוף לערוך, הוזמן
בקנדה. ממלכתי

 נסיעה של לדחיפותה נימוק שום צויין לא
 ועומדת תלוייה אינה בוערת בעייה שום זו.
הקאנדי. והדומיניון ישראל ממשלות בין

 נימוקים וכמה כמה היו זאת, לעומת
 לביקור להזמין נהוג זה אין ההזמנה. נגד

 זרה, מדינה של ראש־הממשלה ממלכתי
 ש־ אחרי מערכת־בחירות, באמצע העומד

 בארצו וזעדת־הבחירות פוזר שלו הפארלמנט
בפעולתה. החלה כבר

 הקאג־ ההזמנה בלתי־דיפלומאטית: בשפה
ב ומחפירה צינית התערבות מהודה דית

 בן־ לנסיעת ישראל. של הפנימיים ענייניה
 לתת מאשר אחרת סיבה שום אין גוריון

ב נועדה היא בחירות. לצורכי נשק בידו
ו החוזרת לסיסמה הדגמה לשמש פירוש
 העולם *כל מפא״י: תועמלני בפי נשנית
 מנהיגי עם מדבר הוא בן־גוריון. את מכיר

 את מכיר מי שוזים. אל כשווה העולם
יערי?״ מאיר את או קול משה

 נקודה להדגיש כדי קנדי. או קנדה
 מג׳ון יותר שמן דג דרוש היה היטב, זו

קאנדה. ממשלת ראש דיפנבייקר,
 יודעי- עצמם את שאלו הראשון הרגע מן
 קאנדה את דווקא בן־גוריון בחר מדוע דבר:

 ניתנה התשובה זה? טכסיס־בחירות לצורך
 היא שקאנדה מפני מעטות: שעות כעבור
 שם בן־גוריון ארצות־הברית. של שכנתה

 ג׳ון על אלא מקנדה, ג׳ון על לא עינו את
קנדי.

 בכוח להשיג בן־גוריון ביקש שנה לפני
 אייזנהואר. דויים הנשיא עם לפגישה הזמנה

 באותו המבוקש. האו־קיי את שלח לא אייק
 על רבתי התקפה ישראל כוחות ערכו שבוע
 הכנרת. ליד חירבת־תואפיק, הסורי הכפר

 את להזמין מיד הסכימו נבהלו, האמריקאים
 השקט להחזרת הבטחה תמורת בן־גוריון,

כנו. על

 להקים שתבע הזה, העולם השאר: בין *
 מלבד המפלגות, כל של ממשלת־ביניים

 לפני טוד ולהעביר לבחירות, עד מפא״י,
 המשמר להבראת חוקים של שורה הבחירות

בארץ.

 דאגה: ישראל ממשלת שהושגה: הפשרה
יהו אוניברסיטה על־ידי בן־גוריון להזמנת

 תואר קבלת לצורך כביכול, אמריקאית, דית
בבי כי הסכימו והאמריקאים דוקטור־כבוד,

 עם: בן־גוריון ייפגש זה רשמי״ ״בלתי קור
אייק.

 הבעייה היתד, השנה במישחק. קלף
 ה: ממנהיגי מספר מתי רק יותר. עוד קשה
 קנדי קנדי. הנשיא עט כה עד נפגשו עולם
 כזה, במועד בן־גוריון, עם פגישה כי חשש

 אמריקה- יחסי את לשפר סיכוייו את תקלקל
ערב•

בן־גוריון דויד את להרתיע קשה אולם
 כפות־המואז- על מונחים בחירות כשענייני

קשה לקאנדה, יוזמן עת חשבונו: ניים.
 סירוב לפגישה. לקבלו לסרב לקנדי יהיה
 דעת־קהל־היהודים את נגדו מקים היה כזה

קנדי לא, ואם בכך ירצה אם באמריקה.
ללחץ. להיכנע יצטרך
 המקורית בהודעה נכון. חשבון זה היה
 ב־ יבקר בן־גוריון כי ישראל קול הודיע
 הבאה. במהדורת־ד,חדשות ובאמריקה. קאנדה
 הביקור, של האמריקאי החלק את הכחיש
 לו* הסכימו לא עדיין שהאמריקאים מאחר
 באוויר. תלוי הכל נשאר שעות 48 במשך

 עם ייפגש קנדי המסכמת: הידיעה באה ואז
בן־גוריון.

 אלא. ברירה האמריקאי לנשיא היתד, לא
 של במישחק־ד,בחירות נוסף לקלף להפוך
ארץ־ישראל. פועלי מפלגת

פתוח ברז
 ברז אלמונית יד פתחה כאילו זה היה
סמוי.
 כי•• דיין משה הודיע כאשר התחיל זה

 ישי בין מלחמה לפרוץ עומדת 1962 בשנת
מאמ מופיעים החלו החודש ושכנותיה. ראל
 להוכיח באו אשר המדינה, עתוני ברוב רים

קרו המכרעת שהמלחמה ובמופתים באותות
 יש וכי הערבי, בכוח לזלזל שאסור בה,

 כל כותבי ולמוות. לחיים למאבק להתכונן
 כדוברי מזמן הידועים עתונאים המאמרים:

 (דבר), מארקום, יואל כגון מנגנון־החושך:
 אופן ואחרים. אחרונות) (ידיעות גלי אלקנד,
מר יד כי בעליל הוכיחה הדברים הרצית

מובהרת. אינפורמציה לכולם מספקת כזית
 כל תרומתו. את תרם ישראל קול גם

קרו סכנת־מלחמה על לרמוז שיכלה ידיעה,
 מאכסימאלית. להבלטה זוכר, החלה בה,
 בור־ חביב של עויינת הצהרה השאר: בין

 יש- בעיית כי שהזהיר תוניס, נשיא גיבה,
 .לבעיית־אלג׳יריה להפוך עתידה ראל־ערב

 אחרי במרחב*. שלום יושכן לא אם שנייה,
 הרושם את הידיעה יצרה ישראל קול עיבוד

ש בורגיבה ניבא כאילו לחלוטין) (.הכוזב
יש בין חמה מלחמה לפרוץ עומדת בקרוב

וארצות־ערב. ראל
 השולחן על הושלך ביותר ■החזק הקלף

 (״צ׳רה״), צבי רב־אלוף הרמטכ״ל, על־ידי
 פירסו־ ניתנה לו בנאום צ׳רה, הודיע צור.
 אל־ עבד ״גמאל בראדיו: מאכסימלית מת

המת לרגע מחכה רק ומתעצם, הולך נאצר
יש נגד במלחמת־השמדה לפתוח כדי אים

 כמותית מבחינה השתפר המצרי הצבא ראל.
 על מאיים שהוא כך, כדי עד ואיכותית

״ישראל קיום . . .
,מרוכזת התקפה ? מי על — התקפה

 עם בדיוק שהחלה ישראל, אזרחי על זו
חשד. מעוררת ,מערכת־ר,בחירות התחלת
בכנות. מאמין הדוברים מן חלק כי יתכן

ל כדי המדינה, את להזעיק צורך יש כי
ה המוראל את ולהעלות משאננות עוררה
מ מדי, מתואם כולו המיבצע אולם צבאי.
בא כי להאמין שאפשר מכדי מדי, אורגן

 של מתוכננת להתקפה דומה הוא במיקרה.
 חומר כל חשוב: פרט פסיכולוגית. מלחמה
 במישרין הכפופים ממקורות בא זה למיבצע

פרם. ולשמעון בן־גוריון לדויד
הלי המפלגה — מפא״י של יריבים שני

בבחי להיבנות מקווים — ומפ״ם בראלית
ל שאחזה הכללית, התחושה מן אלה רות

 מקום יש כי ישראל, אזרחי את אחרונה
 הפגינו זו תחושה לנצל כדי לחיפושי־שלום.

 גולדמן, נחום לד״ר קירבתם את הליבראלים
 אינו כי (אם זו בדיעה מכבר זה הדוגל
בנדון). מאומה עושה

כן, על מהווה, המלחמתי המתח העלאת
ישירה תמיכה ולמפ״ם, לליבראלים מכה

ואחדות־ד,עבו בחרות (ובעקיפין, במפא״י
 אזרח כל כי מקווים המיבצע יוזמי דה).
 מלחמה, לערוך צורך יש אם לעצמו: יגיד

ודיין. בן־גוריון זאת שיעשו מוטב
 הנושנות הטענות אחת נוסף. מיכשול
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 1ענ קשרי־דואר מקיים עצמו בורגיבה *

לעליה. מפריע אינו ישראל,
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