במרינה
העם
שוד ו ש ב ר ב א ש דו ד
הסיכום חישמל את עסקני כל המפלגות
בארץ ,העביר בהם רטט סמוי .בבחירות ה
מקומיות באשדוד זכה רובר חיים ,פורש־
מפא״י ומנהיג עדתי גלוי ,לשניים מבין 11
המקומות במועצה — לעומת שלושה של
מפא״י ,שלושה של הדתיים ,אחד של הרות,
אחד של אחדות־העבודה ,אחד של הליבר
לים — ואפס של מפ׳׳ם.
הכספית במדחום הפוליטי של המדינה
קפצה .המומחים ניגשו להוצאות מסקנות
מיידיות וארוכות טווח.
מסקנות קצרות־טווח:
• התוצאות לא פגעו בלוי אשכול .ב
ערמומיות רבה דאג מנגנון מפא״י להביא
לאשדוד ,ערב הבחירות ,את משה דיין ואת
ד! יד בן־גוריון ,שמשכו שניהם קהל גדול.
לולא כן ,יכלו ההצי־צעירים לטעון כי ה
תוצאות מוכיחות שאין לאומה אמון בהנ
הגת אשכול .עתה שותפים דיין ובן־גוריון
אישית באחריות לתבוסה.
התוצאות

עשויות

ס ישראל אינה מזוהית עדיין עם ה
מעצמות הקולוניאליות הגדולות ,ואימונים
בה אינם מביאים להזדהות מוחלטת אתן.
 $בניגוד לצבאות השמרניים ,מסוגל
צה״ל לא׳ ,תר תוכנית מזורזת ,לבצע תוך
חודשים תוכניות שהיו מצריכות ,באמריקה
או בצרפת ,שנים.

ס משבר ראשון מתקרב כצעדי ענק לקואליציית אשכול.
יה■*! זה !ווקא משבר עם הוו׳יימ .שר הדת! ,.זרח י רוו פבריב ,הבטיח לפני
כשלוש שנים לבצע את הבחירות לרבנות הראשית לכל המאוחר משך שלושת
חודשים .בשל,נו החמור דו־
כללי ביחסים עם מפא״י ,ב
בשבופות הקרובים יפרמו
הדתיים ,בהשראתו של שר
הדת 1ת ,תביפות שונות פ?
שולחן הממשלה .מפא״י לא
נוכל להיפנות לתביפדת אלה,
!מאידן תלחץ אחדות־העבו־
דת לא לקבל פוד שום דרי
שה של הדתיים ,ולשמור פל
הסטטוס־קוו .פלול להיווצר
מצב שלא יאפשר לדתיים
להישאר בממשלה.

התוצאות מלמדות על תופעה לאו

משכר זה עשוי ל
החיש את האיחוד כין
מפא״י לאחדות־העכר
דה .מפא״י תמכור א ת הת׳
נגדותה לתביפות הדתיים ב־
נדוניה

לשותפות

החדשה,

תתבפ מאחדות־הפבודה ל
וותר לפי־שפה פל דרישו
תיה בשטחים אחרים שס־
פא״י אינה יכולה ללכת ב
חם לקראת אחדות־הפבודה.

• תתגלה שערוריה
גדגלה כקשר עם שלי
חת אדם ,שנשפט על
עבירות פליליות חמד
רות כישראל ,כשליח
לענייני שילומים ב•
גרמניה .האיש צורף ל
משלחת השילומים הרישמית
כמומחה למכונ ות וכבר ב-
חודש הראשון נתגלתה שו־
דה של מפשי־תרמית שהוא
ניסה לבצפ בפזרת גרמנים,
פמם יצר קשרים במסגרת
תפקידו.

מדיניות
שתי גדו ת לקונגו

העולם הזה ♦ 5ג1

יתיז ת רוץ לצבא העיראקי לחזוי־ ?סוריה ולהבסיח שם את ממשלת אל בעת
הרופפת.

זי לטשטש כשלון אישי זה.

מית חשובה .אפשר לשלוט על העולים ה
חדשים ,בני עדות המזרח ,כל עוד הם
עניים מרודים .אז הם נתונים ,חסרי־ישע,
לחסדי מזכירי־הלשכות ,מחלקי־השיכונים ו
שאר הבוסים המפלגתיים .אך כשמצבם ה
כלכלי משתפר ,נחלשת תלות זו — וניתן
ביטוי גלוי להתמרמרות על הקיפוח העדתי.
אשדוד היא עיר משגשגת )בהשוזאה ל־
באר־שבע ,למשל( .יש עבודה ,יש שיכון,
יש רמת־מחיה נאותה .במצב זה יש לתוש
בים האפשרות להקדיש מחשבה לבעיות
פחות יומיומיות :אי־הייצוג של בני עדות־
המזרח בשלטון ,התופעות של הפלייה עד
תית .התוצאה :רובר חיים.
החטא ועונשו .מבחינה זו מבשרות
התוצאות של אשדוד את הבאות ,יותר מן
התוצאות של באר־שבע ,ויהיו אשר יהיו.
כי כל העולים החדשים בארץ נמצאים ב
תנועה מן המצב של באר־שבע ,או גרוע
ממנו ,אל המצב של אשדוד.
שום ישראלי אמיתי אינו יכול לאהוד
רשימות עדתיות .הן מהוות תופעה מסוכנת
ביותר .אך אין טעם ללחום בגילויי־מחאה,
מבלי לחסל קודם לכן את סיבותיה.
בני עדות־המזרח אינם תופסים את ה
מקום המגיע והראוי להם במדינה — ותוצ
אות אשדוד יזכירו זאת ,בצורה ברורה
מאוד ,גם לאחרון עסקני־המפלגות.

* ישנן שתי מדינות ,הנושאות את אותו
השם בדיוק :״קהיליית קונגו״ .כדי להבחין
ביניהן ,נוהגים בעולם לקראן על שם שתי
ערי־הבירה ,שלמעשה אינן אלא עיר אחת,
כשרק נהר הקמנו עצמו מפריד ביניהן .ה
מושבה הבלגית לשעבר נקראת קונגו־ליאו־
פולדוויל ,המושבה הצרפתית לשעבר נקראת
קונגו־בראזאהיל.

נכופקיוית בטחון המזיגה .הממשלה הסורית ,מצדה ,אולי מעת״נוז בקרבות כדי

חף אותו עתה ליצור מ שבר

להשפיע על ה

הגנרל השחור ירד מן המטוס ,חייך מ
תחת למשקפיו .יוסף מובוטו ,הרמטכ״ל של
קונגו־ליאופולדוויל,״ דמה בדיוק לתמונות
שהתנוססו על שערי עתוני־העולם כאשר
זכה ,בשעתו ,לתהילה עגומה .כי היה זה
מובוטו שאסר את הגיבור האפריקאי ה
אגדתי׳ פאטרים לימי מבד״ הסגיר אותו ב
צורי׳ שפלה לידי מואים צ׳ומבה ,הרוצח
מקאטאנגה ,בידיעה כי הלה ירצחו.
יחד עם מובוטו יצא לאור השמש הישר
אלית הלוהטת גם הסוד הכמוס ,שהיה ידוע
לכל :כי בישראל מתאמנות זה מכבר שתי
הפלוגות הראשונות של צנחנים קונגיים.
ראשון כין קטנים .האזרח הישראלי
שואב סיפוק רב מן העובדה כי אומות
חדשות שולחות את צנחניהן דוזקא לישראל,
מעדיפות את צה״ל על צבאות גדולים.
מה גורם לתופעה זו? יש לה כמה סיבות:
 0בהיות צה״ל צבא קטן ,של מדינה
קטנה ,קל יותר לצבאות קטנים אחרים ל
חקות את מבנהו ודרכי־מחשבתו .קציני מדי
נות קטנות מתבלבלים נוכח השפע העצום
של הצבאות האמריקאי או הסובייטי ,חובקי
העולם ,ואינם מסוגלים ללמוד מהם.
ס לצה״ל יש תהילה קרבית רבה ,והוא
נחשב לטוב מבין הצבאות הקטנים.

ס המצב בנכול השורי מחמיר ,עלול להתפוצץ .הממשלה
החדשה לא תוכל להבליג זמן רב ,מחשש פן תואשם על־ידי חסידי בן ־גוריון
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לעומת מעשים כאלה,
לא היה ערך למילים שבאו ממצריים.
קפיצה לגובה .א לם עם כל ריגשי ה־

בחירות בבאר־שבע ,שייערכו תוך כמה
ימים ,לחזק שם את הרשימה העדתית של
פורש־מפא״י אחר ,דויד הכם.
מסקנות ארוכות־טווח:
©

!(־

כ? הזכויות1שטורות

תצפית

סיפוק והגאווה ,עולה לאחרונה ספק סתום
בלב כמה וכמה מן המומחים לענייני אפ
ריקה בישראל .האם אימון צנחנים היא ב
אמת ההשקעה הטובה ביותר של כזהות־
אדם וכסף במדינות השחורות?
יש סיוע שהוא בגדר עזרה למדינית,
ויש סיוע שהוא בגדר עזרה לממשלות.
הצנחנים הם ,בכל מקום ,עמוד־התוזך של
השלטון הקיים .אימון הצנחנים מביא בכל
ארץ בהכרח להזדהות עם הכת השלטת ה
קטנה — מבלי שהדבר ירכוש אהבה ו
אהדה בקרב החוגים המתקדמים יותר ,העשו
יים להגיע מחר לשלטון.
מבחינה זו יש הבדל תחומי בין קצין־
הצנחנים ובין המורד ,התיכוני .המורה ,ה
מדריך החקלאי ,מנהל הפאקולטה ,קושרים
קשרים שאינם תלויים בשלטון זה או אחר,
יוצרים בסיס איתן לידידות גם עם הנוער
המשכיל ,ושאר הכוחות שינהלו מחר את
המדינות.
עד כמה ארעיים הם היחסים המגיעים רק
אל השלטונות ,הוכיח השבוע מאורע שלא
היה קשור בישראל — אך שישפיע על יש
ראל מאוד .מהפכה קצרה ויעילה הפילה את
שלטונו של האב פולבר יולו ,הדיקטטור-
?;כוהן של קונגו־בראויאודיל ,שהיה ,אולי,
הידיד הגדול ביותר של ישראל באפריקה.
כל ההשקעה הגדולה שהושקעה בו ,כולל
הוצאות ביקורו המפואר בישראל ,נמחקה
וזוך שעות מעטות.
רק כמה מאות מטרים מפרידים בין מש
רדו של מובוטו ,מדרום לנהר קונגו ,ובין
משרדו־לשעבר של יולו ,מצפון לנהר ול
גבול .אך המרחק הפוליטי ביניהם קטן עוד
יותר .ההשקעה במובוטו אינה בטוחה.

• למרות כל ההב•
תשות מפיו של מס•
רוזדוזי ררדתו׳
":ל משטרת ישראל,
יוס!ש נחמיאם ,וקציני המשטרה הבכירים הנוגעים כרכר ,צפה
לשורת התפטרויות של קצינים בכירים כמשטרה תוך אר
בעת החודשים הקרוכים.
• פרשת תיק אירס״ו  -שהביאה בשעתו להרשעתו של
המפב״ל הקודם של המשטרה ,יחזקאל סהר ,כעוון עדות-שקר
ולפילוקו מהמשטרה  -תועלה כשבועות הקרוכים מחדש.
יהיר! זה אחרי שש יקה ירק.ני ,שנימנה פל הנוזקרים בתיק זה ,יחזור בימים
הקרובים לארץ בלוויית אשתו ,הזמרת יפה ירקוני.

 $ריב קשה יפרוץ כין •טר-הפניס לבין שר־החקלאות לנכי
חלוקת שטחי הקרקע של איזור מודיעין .משה דיין יתבפ למסור את
תיכנו! האיזור לידי משוד החקלאות ,ואילו חיים משה שפירא יפמוד פל כן
כי התיכנון הסופי יישאר בטיפולו של משרד־הפניס .חוגי משרד החקלאות
עלולים להפלות ,ת 1ן בזי ריב זה ,ספנה ני גורמים בנקאיים רבי השפפה
משיגים יזיפ ת מוקדמות מאגף התיכנון של משרד הפנים ,לצורכי ספסרות.
 $״בנק הפועלים" ירכוש בנק שווייצי .יהודי שווייצי ,הפושה
לאחרונה פיסקות גדולות פס ישראל והרוכש כאן סחורות רבות בזי לשתקן,
בין השאר ,ו.ח ?מדינות שישראל פצסח אינה יבולה לקיים פמן קשרים סס־
זזריים ישירים ,התנה את המשן קיום הפיסקות ברכישת הבנק.

• משה שרת יפרסם ב״דכר״ שורה של מאמרים חריפים
נגד מוסדות ׳מפא״י.

הדא יאשים את מוסדות המפלגה ב נ ן שהם נבנפים

בקביעות ?תכתיבים של דויד בן־נוריון ,מבלי לנסות לקבופ פמדה פצמאית
בשום שאלה .במאמריו יטפו שרת כי הוא עצמו היוו קורבן אישי למצב זת
טעתה ,עם פרישת בן־גוריון מתפקידו ,הגיעה השעה לחסלו.

• לצוות השגרירות הישראלית במוסקבה יצורף! איש-דת.
יישלח רב ,בדרגה של קונסול למוסקבה .כדי לטשטש את הרושם לגבי ברית־
המועצות ,ימנה משרד־החוץ נספח דתי נם לשגרירות ,בוושינגטון.
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