
במדינה ו ו י י פ צ שמורות הזכויות כלת
חדש. לשלב יכנס הצכאי המימשל ביטול על המאבק •

 את שתכריח מתאימה אווירה ביצירת ׳המפלגות של המחפיר הכשלון אחרי
 כמה עומדים הצבאי, המימשל ביטול על־ידי הבוחרים רצון את לבצע הכנסת
 המפלגות, למסגרת מחוץ ישירה, לפעולה תנועה להקמת בדרישה לצאת אישים

 עבריים אישים של הפגנות שתועלינה; ההצעות בין י.אזרח מרי של במתכונת
להיאסר. מנת על רשיון ללא המימשל בכפרי
 הסכם־ יביא אפילו מאלג׳יריה. עליה של גדול לגל תצפה אל $

לעבר מכוונת זו תנועה תהייה לאהחדשה, המדינה מן גדולה להגירה השלום
 נגד באלג׳יריה המאורגן היהודי הנוער מלחמת .צרפת לעבר אלא ישראל,
 הלאומנות עם מצדו יותר עוד רבה ליהזדהות הביאה ישראל, בהשראת הפל״ן,

 ארץ, מאותה ניכרת עליה בכלל שתהיה במידה מישראל. להרחקתו הצרפתית,
צרפתית. דוברות שאינן ביותר, והנצרכות העניות לשכבות מוגבלת תהיה

מפא״י מה. לזמן תידחה הרע" לשון ״נגד החוק הצעת •
לה כדאי ולא הצבאי, המימשל ועל ׳הפיחות על במאבקים לה די כי החליטה

 מצדדים הלאומיים הדתיים דווקא העתונות. חופש נגד למאבק להיכנס זה ברגע
העתונות פי את לחסום תקוות מתוך החוק, העברת למען מהירה בפעולה

 מתכוננים זאת לעומת דתיים. למנהיגים הנוגעים גילויים וכמה לכמה בקשר
הקואלי־ המפלגות מנהיגי על להם הידוע כל את לפרסם עתונאים וכמה כמה

)4 מעמוד (המשך
 מתוך או תעמולתיים, שיקולים מתוך זה

ההתייש של האינטרסים על לשמור כוונה
העובדת. בות
ל שביקשה הימנית, האסכולה •

ש הסוג מן ליברלית, כלכלה בארץ הנהיג
 אסכולה שנה. מאה לפני באירופה קיים היה
 ועורו־ ליבנה אליעזר התייצב שבראשה זו,

 קיצוני בפיחות רוצה שוקן, גרשום הארץ
 המשק להתמוטטות להביא כדי ואכזרי,

ולירי המונית אבטלה ליצירת הבלתי־יעיל,
ברמת־המחייה. דראסטית דה

 בהיוזצר כי סבורים זו אסכולה בעלי
 וההמונים יירד כששכר־העבודה זה, ׳מצב

 הפרטית היוזמה תבוא במועט, יסתפקו
 רק לא שיכניסו יעילים, מפעלים ותקים
 גם יוכלו אלא לבעליה, הגונים רווחים

העולמי. בשוק להתחרות
 אסכולות שתי בין התנדנד שר־האוצר

בתי הסעיפים. כל על פוסח כשהוא אלה,
ה באסכולה הבורגנות חוגי דגלו אוריה
חמס זעק וסוחר תעשיין כל אך שנייה,

השערה ח־רבר ער
לתוקפו. שייכנס ולפני לכנסת, יוגש שהחוק במקרה יוניותצ

הספר, הקרוב. בזמן לאור ייצא לא בהן אהרון של ספרו •
 בך על־ידי שהוכשלו השלום בנסיונות מטפל ערב, בעיות על בסידרה הרביעי
כהן פרשת שכל סברה הועלתה ובשעתו ׳האחרונות, השנים בשלושים גוריון

ה לא א ע כדי אלא ב מנו תו. את ל א צ ף הו ר א פ ס ה כן ש מן סו ת מז ה מ ה מ ת ם מ פ״ מ

 מינתה לאחרונה הבטחוניסטית. דעת־הקהל את הדבר ירגיז פן מחשש בהוצאתו,
 בעיון כתב־היד את לקרוא כביכול, שתפקידה חברים, שלושה של ועדת מפ״ם

להוציאו. ומתי אס ולהחליט
שהשי־ שעה דרום־אמריקה. לארץ: לזרימרדהון חדש מקור •

 דרוס־ יהודי של נכונותם גוברת הגסיסה, לשלב מתקרבים הגרמניים לומים
סכנת הוא העיקרי המניע בארץ. הרב מהונם ניכר חלק להשקיע אמריקה

 דבר היבשת, בדרום קאסטרו, פידל בחסות הסוציאלית, המהפכה התפשטות
בשלב כבר העשירה. השיכבה הון להפקעתו ארציות להפיכות להביא העלול

 ממקור ההון זרם יגבר הפיחות, ועם מיליונים, לעשרות ההשקעות מגיעות זה
זה.

תוב העולמי היהודי הקונגרס של לא-ישראליים חלקים •
דרכונו את לשלול הנסיון בענין נמרצת מהאה להגיש עים
 לאחרונה נחל הקונגרס, של שר־חוץ מעין שהוא גולן, גולן. יוסן* של

 בפירנצה. הים־תיכונית לוועידה בדומה כל־אפריקאי, גוף בארגון ניכרות הצלחות
בכן הרואים הישראלי, משרד־החוץ פקידי של זעמם את עוררה זו פעילות

ותוניס. מרוקו פל״ן, עם גולן של קשריו על גס והרוגזים לעצמם, התחרות
 הישראלי דרכונו לביטול סמכותו את להפעיל שר־הפנים הסכמת את השיגו הם
 רוע את לבטל גולדמן נחום בידי עלה רבה שתדלנות אחרי ורק גולן, של

המדינה של זידונית תערבותה בכך רואים הקונגרס חוגי אחת. לשנה הגזירה
 גס להזעיק הפרשה עלולה זאת לעומת בינלאומי. יהודי מוסד בפעילות

 לשלילת מסוכן תקדים שר־הפנים סמכות בהפעלת הדואים בארץ, שונים חוגים
לשלטונות. רצויה אינה בחו״ל שנוכחותם אנשים, של דרכוניהם

 תופעה זוהי בו. דווקא נגעו כשהדברים
 אחד כל ישראל: של לליברלים אופיינית

 בתנאי הזולת, לגבי בליברליזם רוצה מהם
ממשל מתמיכה ליהנות ימשיך עצמו שהוא

מוסווית. או גלויה תית
 השבוע נשמעו אלה, אסכולות שתי לעומת

ש שלישית, אסכולה של הראשונים הרמזים
 המפלגות: למסגרת מחוץ נולדה
 שראתה השמאלית, האסכולה •

 של מישטר ביצירת העיקרים עיקר את
 אתי לבצע כדי מרחיק־לכת, כלכלי תכנון

 תוך הלאומי במשק הדרוש הקיצוני השינוי
 רמת־ על ושמירה מפוכח חשבון סדר,

ההמונים. של המחייה
 הפיחות רעיון את פסלה לא זו אסכולה
 במישטר צורך היה לדעתה אולם כשלעצמו.

 אחרת, בצורה הפיחות את מבצע שהיה אחר,
 של שלב בכל רצינית. מתוכנית כחלק

 דין־מוות גוזר מינהל־התיכנון היה הביצוע
 תוך בלתי־יעילים, מיפעלים של סוג על

 על־ידי שיובטלו העובדים מספר חישוב
 חדשים, במפעלים תעסוקתם והבטחת כך,

 בבעלותה), לא (אך המדינה ביוזמת שיוקמו
 על־ שיזזצרו החדשים התנאים ניצול תוך
עצמו. שלב אותו ידי

 רגב, אריאל הכלכלי הפרשן השבוע כתב
 14.50/0 בשעור ״הטפילות אתגר: בדו־שבועון

 הכלכלי. המשטר של רצינית מחלה היא
אופו קטלנית, ביקורת מחייבת כזאת מחלה
 ראדיקא־ ריפורמות דורשת קיצונית, זיציה
 פטנקין, ה״ה של עמדתם אמנם וזוהי ליות.

 של בשיעור טפילות אולם ליבנה. הורוביץ,
 לחלוטין. אחר בסדר־גודל דבר היא 28/״0

 לא אף ריפוי, לא חייב כזה כלכלי משטר
חיסול. חייב כזה משטר ראדיקאלי. ריפוי

מבק הם לומר. מעזים הם אין זאת ״את
 עצמם שהם כיוון המשטר, את לתקן שים

להת יכולים הם שאין כיוון אליו, שייכים
המשטר.״ שוללי של בחזית ייצב

 כאוטופיים. השבוע נראו כאלה רעיונות
 אף מסוגלת שאינה כושלת, כלכלית הנהגה
ה פיחות כמו פשוט־יחסית מיבצע לתכנן
מה לתכנן מסוגלת שאינה בוודאי מטבע,

המשק. שטחי כל את שתקיף יסודית פכה

הצבאי המימשל
המצפון מכירת
המוש לרחבה מעל ריחף קטן הליקופטר

 הנמוכה הגבעה את כיסה סמיך ערפל לגת•
 לא הקרובים האוניברסיטה בנייני ואפילו

מבעדו. נראו
בזהי מטוסו את ניוזט ההליקופטר טייס

 השר המושלגת. הרחבה על והנחיתו רות
 לפתח מבעד יצא אלמוגי, יוסף תיק, ללא

 המאדימות ידיו את משפשף כשהוא הצדדי
 חברי־הכנסת ריכוז מבצע הסתיים כך מקור.

רבות. שנים מזה ביותר והיסודי המקיף
 על ההצבעה לקראת הח״כים ריכוז מבצע

 בקשיים נתקל הצבאי, המימשל של גורלו
הש הדיון ביום דוזקא כאשר צפויים, בלתי

 את שניתקה שלג סערת בירושלים תוללה
מהשפלה. הבירה

 את לרכז הסיעות כל הצליחו זאת למרות
 בסך בארץ. שנמצאו הבריאים חבריהם כל

 שרת, משה : ח״כים 6 מהכנסת נעדרו הכל
 הממשל; ממחייבי אונא, ומשה פרוש הרב

 בנטוב ומרדכי פרלשטיין יוסף סרלין, ויוסף
 הממשל, ביטול את שדרשו הסיעות חברי —

 ב־ למיטותיהם מרותקים הדיון ביום שהיו
בתי־חולים.

ל הממשל שוללי הצליחו לוא גם אולם
 משנה זה היה לא לכנסת חוליהם את הביא

 נפלה לא הממשל גורל על ההכרעה מאומה.
מצ ובנימוקים שיכנועים בנאומים, בכנסת,
 מאחורי נחתכה היא בטחוניים. או פוניים

מבישה. בקנוניה הקלעים
 תלוי היה חבריה שבארבעת אגודת־ישראל,

 בן־ לדוד קולותיה את מכרה הממשל, גורל
תמו בכנסת. ההצבעה לפני אחד יום גוריון

 רבע של אתנן האגודה קיבלה מצפונה רת
 לחנוך הבטחה חובותיה, לכיסוי ל״י מיליון

 על הלחץ להקלת נוספת והבטחה עצמאי
 בחטיפת חלק בנטילת החשודים חבריה
שוחמכר. יוסלה

 הידיעה למרות האחרון. ברגע הסכם
 אוירה שררה נחרץ כבר שהגורל המוקדמת

 שבוססו אזרחים עשרות בכנסת. מתיחות של
 לזכות בתקווה הכנסת לבנין בכניסה בבוץ

 כל ריקם. הושבו הצופים ליציע בכרטיסים
 מראש רב זמן הוזמנו ביציע המקומות

המוש הבכירה, הממשלתית הפקידות עבור
 השלטון מקורבי ועוזריהם, הצבאיים לים

המפלגות. ועסקני הערבי בישוב
 של משלחת נפגשה הדיון לפני קלה שעה

 לביטול הצעות שהציעו המפלגות 4 נציגי
 ואחדות- מפ״ם חרות, הליבראלים, המימשל:
 שיכנעו מק״י, סיעת עם נפגשו העבודה,

 של הצעות בעד להצביע להסכים אותה
 שיחוקקו אחרי — לאלתר המימשל ביטול
 הביא זה הסכם מיוחדות. בטחוניות תקנות

 כגוף הופיעו הממשל שוללי שכל לכך
הביטול. הצעות כל בעד הצביעו מלוכד,

 מציעי ראשון הדוכן על עלה כאשר
הש מיקוניס, שמואל מק״י ח״כ הבטול,

ש לכל ברור היה באולם. דממה תררה
 הנאומים שהחלה. לפני עוד אבודה המערכה
 הרגילה באווירה מתח ללא נשאו השונים

הכנסת. של
בן־גוריון דוד לדוכן עלה כאשר גם

 המתח. עלה לא היום לסדר להצעות להשיב
בשקט, מהכתב דבריו את קרא ביג׳י

מונו בקול הביניים. קריאות על הגיב לא
 הוא המימשל כי ראש־הממשלה הכריז טוני
 את למנות החל מצה״ל, נפרד בלתי חלק

 ה־ שוללי של הקדומים החטאים רשימת
המאה. של העשרים משנות החל מימשל

 עלה שביג׳י שעה רק התלהטו הרוחות
האופו נציגי לתשובות לענות לדוכן שוב

סרק. יריות אלה היו אולם לנאומו. זיציה
ההצעות הפור: נפל הידיים כשהורמו

 ארבעה של ברוב נפלו הממשל לביטול
 — 59 בעדן. הצביעו ח״כים 55 קולות.

בלבד. קולות 51ב־ זכתה מק״י הצת נגד.
 הסתיים הממשל ביטול על נוסף קרב

 הקרב זה היה לא עדיין אולם בכשלון.
האחרון.

?גו6 הזה העויס 6


