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במדינה

העם
ד הירדן אל

 כל נשימתה. את עצרה כולה המדינה
 השיחות, נדמו עבודה, כל פסקה שעות כמה

ברדיו. האחרונה להודעה הקשיבו האזרחים
אחרת, ידיעה ושום — גסס המדינה נשיא

 תל־ בחוף שאירע המחריד האסון לא אף
להא יכלו לא ),14־15 עמודים (ראה אביב
 על אהוד איש של זה טראגי מאבק על פיל

חייו. שארית
הת של התוצאות אחת אישי. נצחון

 היתד. הנשיא במחלת זו לאומית רכזות
 למאורעות פנוייה היתה לא האומה שדעת

 את ושיטביעו — לגבול מעבר שאירעו
 בשנה רק לא המדינה גורל על חותמם

 ואולי שנים, למשך אלא לעצמאותה, 16ה־
דורות. למשך
 כה, עד ביותר, הגדול השבוע זה היה כי

המדי שלוש הערבית. הלאומית התנועה של
מצר — המזרחי המרחב של העיקריות נות
 הדרך על הסכימו — וסוריה עיראק ים,

 כי נסתבר הפרסים, נודעו כאשר לאיחודן.
 עבד גמאל של ניכר אישי נצחון זה היה

 נתקבלו תנאיו כל לא אומנם, אל־נאצר.
שהוש הפשרה אך החדשים. שותפיו על־ידי

 מכפי יותר לו נוחה בעיקרה, היתה, גה
מראש. המשקיפים שציפו

 ניכרת. תקופת־מעבר השיגו השותפים
 בעתיד יאוחדו לא המדינות שלוש צבאות
 כלשהי עצמאות יעניק זה ודבר — הקרוב

 אך הארציות. הממשלות משלוש אחת לכל
 מוחלט רוב יהיה עצמה הפדרציה במוסדות

 שם *, בתי־הפרלמנט בשני אל־נאצר לעבד
 והוא האיחוד, על יתנוססו ודגלו מדינתו

 קרוב לו, מבטיח הדבר נשיאה. יהיה עצמו
 לא אם הדרגתית, אישית השתלטות לדדדאי,
פנימיות. מתקלות כתוצאה האיחוד יתבקע
 היה אחרת, תקופה בכל סגור. ברז

 לא אם בישראל. בהלה של לגל מביא הדבר
 נעוצה לכך הסיבה אין השבוע, הדבר קרה

 מנגנון- כי ספק אין הנשיא. במחלת רק
למ כדי כוחו בכל פעל הרישמי התעמולה

 ברז המאורעות. בערך להמעיט בהלה, נוע
 המדענים נגד המסע בימי שנפתח הפאניקה,
הכוח. בכל ניסגר במצרים, הגרמניים
 בן־ לדויד למדי: ברור היה הדבר מדוע?

 מסע־ למאורעות. תשובה היתה לא גוריון
 לפעולה ציבורית לקריאה גורם היה בהלה

אפש נראתה לא פעולה ושום — כלשהי
 המישטר היה אי״פעם, מאשר יותר רית.

חסר־עצות.
 במשך ירדן. לגבי במיוחד בלט הדבר

 המלך כי נידמה היה השבוע, ימים, כמה
 אותו, לחזק כדי רגע. בכל יפול חוסיין

קוד איומים שוב הממשלה דוברי השמיעו
 במיקרה ישראלית צבאית פעולה על רים
 במיקרה גם כי ברור היה למעשה אך זה,
 עתה ישראל תוכל לא בירדן מהפכה של

הסיבות: להתערב.
 קנדי, הנשיא של מפורשת אזהרה •
 שמעון באוזני שוב לאחרונה השמיע אותה
פלי כל תסבול לא שארצות־הברית פרס,
הירדן. אל ישראלית שה

 יכרית האו״ם כי המוחלט הבטחון 9
במיבצע־סיני. כמו להיסוג, צה״ל את

 <ב- לעכל בן־גוריון של אי־הרצון •
 נוספים ערבים מיליון הצלחה) של מיקרה
שלטונו. בתחום

לה אלא איפוא, נועדו, לא האיומים
 למלך לעזור בירדן, המהפכנים את בהיל

 בארצו הציבור ראשי את לשכנע חוסיין
נגדו. יקומו אם שואה עמם על יביאו שהם

 האיחוד וענני הנשיא גסיסת בצל כך,
 השנה של האחרון השבוע החל הערבי,

המדינה. בחיי 15ה־

החיונית השרשרת
 כי ידע אילו מצטער היה עצמו ״הוא

 היחידי בחג העם שמחת את• ישבית מותו
 בך דויד אמר דורות,״ מזה לנו שנוסף
שעה הממשלה, של בישיבת־האבל גוריון,

)7 בעמוד (המשך

 מספרי פי על ייבחר התחתון הבית *
 עצמת למצרים שיבטיח דבר האוכלוסיה,

 ארץ לכל יהיה העליון בבית מוחלט. רוב
 לטמון,על יוכל המצרי השליט או שליש,

 המשלחת מחצית על המצרית, המשלחת כל
העיראקית. המשלחת מן חלק ועל הסורית
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