
במדינה׳סמורות הזכויות כלתצפית
 בגבול התקריות כעקבות אשכול לוי שנקט ההבלגה קו •

פקידים קנדי. הנשיא מצד מלאה להערכה יזכה ישראל־סוריה
 לראש־הנזסשלה, נוספת איגרת לשגר עומד הנשיא ני רמזו, בכירים •זמריקאיים

 הישראלי הקו כי קנדי ידגיש באיגרתו ביניהם. המתנהלת להתכתבות בהמשך
באיזור. המתיחות את להרפות העשויה מדינית, תבונה על מראה המתון

 שמעץ הבטחון שר לסגן הקרובים חוגים יפיצו זאת, לעומת
סוריה. עם בתקריות בטיפולו נכשל אשכול כי שמועות, פרם
וכאובדת־עצות. כפחדנית ישראל את הציגה אשכול שעמדת יטענו, אלה חוגים

אש* בין היחסים את יותר עוד יחריף זה מסע־לחישות •
 פרם שמעון יתפטר לא לשיא, יגיע הריב אם גם אולם, פרס. לבין כול

 בכל להחזיק להוסיף ה״צעירים״, על־ידי שגובש לקו נאמן יהיה בכן מתפקידו.
מתמיד. במאבק קשור כשהדבר גם מהן, אחת אף על לוותר מבלי העמדות

 כי הדתיים, החוגים את יזהיר יוסף דוב המשפטים שר •
 דברי" לפרסם שיוסיף מי כל .נגד משפטיים כצעדים ינקוט
 כי אמר כה הרצאתו עם כקשר בהן, חיים השופט נגד גינוי
לא וו אזהרה גזעני־נאצי. אופי להם יש היהודית ההלכה חוקי
 דווקא מעוניינים דתיים חוגים שלהם. המערכה המשך מפני הדתיים את תרתיע

ביתי באסצעות בהרחבה לגוללה יוכלו למען זו, בפרשה תביעה נגדם תוגש ני
המשפט.

תד* שבועות, בשלושה בעוד משפט־שפיגל, התחדש עם

העם
תגמול וו מול
 כן לגשם, זקוקה צחיחה שאומה כשם

 בטחו־ למתיחות זקוקים החצי־צעירים היו
 את להחזיר תוכניתם את לממש כדי נית,
לשלסון. בן־גוריון דויד

ל הבטחונית המתיחות התלקחה השבוע
המדי של גבולותיה מארבעת שניים אורך

 חדש, לשיא הדברים הגיעו הסורי בגבול נה.
 אלמגור. במשק נח״לאים שגי רצח אחרי

 בחילוסי־יריות ישראלי סמל נהרג בירושלים
 קללות חילופי אחרי שפרצו החומה, ליד

לזו. זו הסמוכות העמדות בין בערבית
 החדשה במתיחות המוזר מעוניין? מי

המעור הממשלות משלוש אחת שאף הוא
 היתד. לא — וישראל ירדן סוריה, — בות

כלשהי: במתיחות מעוניינת
ה • י ר ו ס ל מתיחות בל עוזרת ב

 זקוקה סוריה כי לסעון אל־נאצר עבד חסידי
 אל־בעת מפשלת וכי המצרי, הצבא להגנת

המדינה. לבסחון לערוב מסוגלת אינה
ן • ד ר  קאהיר בין שהמאבק מרוצה י

 מעוג־ אינה ממנה, הדעת את הסיח ואל־בעת
שהיא. צורה בכל לזירה לחזור יינת
ל • א ר ש י  הממשלה זקוקה עדיין ב

 בידעד, בעמדותיה, להתבצר כדי לזמן החדשה
לחתור לבסחוניססים תאפשר מתיחות כל כי

גזמידאןן!״ בא גזגא גזלא גזתפלא? אגזוז ״נגוז
המפלגה על-ידי שנגבו התרומות פרשת את ההגנה גיש

ת. מי או ל ־ ת תי ד  חריפותה, מלוא בכל התרומות פרשת הועלתה לא כה עד ה
 עמדתה. את שתרכן התביעה על להשפיע יצליחו המפלגה שאישי סיכוי מתון
נמצאה לא אך ראש־הממשלה/ עם שיחות זה בעניין יימוק אומנם המפד״ל שרי

תמושסש לא מעתה כי לכך, יךיא זה דבר המשפט. ניהול על להשפיע הדרך
וחברות מאנשים דתיים  התרומות׳ פרשת עוד

במגע. אתם שבאו
ממשלתיים משרדים גבו אותן

 לראשות נאווי אליהו את להעלות תצליח לא מפא״י אם •
 לפסילת עילה למצוא כדי הכל תעשה כאר־שכע, עיריית

מטעם הממונה של כהונתו המשף שיביא דבר הבחירות,
 בלעדיה, בבאר־שבע קואליציה הקמת ני חוששת מפא״י הפנים. משרד

רבות. שנים למשך בעיר השלטון את מידיה להוציא עשויה

 הבחירות מטה ניהול עכור טלמון למיכה שיינתן הפרס •
כדרום. אלמוגי יוסף של משרדו ניהול :בכאר־שבע מפא־׳׳י של
 ניהול את עצמו על לקבל הסכים לא ■אחר אדם ששום מאחר הובטח זה פרס

 פקידי־ממשלה טל האוסרת ההוראה את לעקוף וכדי המפלגה, למען הבחירות
תעמולת־בחירזת, לנהל

היתר. אימנם באשדוד. עסקנים תקנה לא אחדות־העכודה •
 ניצחה במפלגה אן חיים, רובוט של ברשימתו שניבחר מועמן לרכוש הצעה
הפליישרידם. חרפת את טליה גם יגולל המפלגה, את ינתים נזה שמעשה הדעה

השד הפרשיות על ספר יוציא גרינברג ראובן(״רומק")
ה כהן ב. הי ר עו מן נמה ג ביוד חמודה לדאגה זה דבר גרם לדבדיז, מ ״מעורב: היה כהן נות
אלה. בפרשיזח הסעורביס

ביג׳י. להחזרת התעוררות״ ״מסע ולארגן תחתיה
 כאשר כזאת, מתיחות להיוזצר יכולה איך

 רק ישנן מפניה? חוששות הממשלות כל
 מיקרים, של שרשרת שזו אפשרויות: שתי

 ה־ את העוינים הצבא, בקרב שיסודות או
במעשיהם. הגבול את מחממים ממשלד״

 נהגה זה במצב ואומץ־לב. תכונה
 כש־ ובאומץ־לב, בתבונה אשכול ממשלת
 שגם אלון, יגאל של לדעתו נוסד, אשכול
 הבסחונית. האחריות כדובר נתגלה זה במצב

 פעולת- מייד לערוך הלחץ מול עמד אשכול
פופולארית• אך תועלת חסרת תגמול,
 שהשמיעו המענה את אשכול זכר אולי

כהו שבימי פרשת־לבון: בימי החצי־צעירים
 סעולות־תגמול לבון ערך כשר־הבטחון נתו

צה״ל. קציני בעיני חן למצוא כדי מיותרות,
בתקי דיבר הוא לכך. התפתה לא אשכול

למנג איפשר מועצת־הבטחון, אל פנה פות,
 וניסה — המצב להרגעת לפעול האו״ם נון

הנזק. את שאפשר במד. עד לצמצם

ת1עד
ליויביוד! גס
 הוא בן־ישראל גדעון כי האומרים, יש
 בבאר- השחורים״ ״מרד של הרוחני אביו
 זרע את זרע הוא כי ).9 עמוד (ראה שבע

 סופר. עתר. שהניב והחמולחי, העדתי הפירוד
 פשסנית תפיסה זוהי והסתה. שמאה של

 את יצר בן־ישראל שגדעון יתכן כי מדי.
 הוא אך מפא״י, סניף בתוך העדתיים התאים

העדתית. הבעיה את יצר לא
יש מדינת קום לפני עוד נולדה זו בעיה

 יותר כאובד. ונעשתה התעמקה היא ראל.
 הראשונות בשנותיה הגדולה, האבטלה בימי

המדינה. של
ה הדינר את להמיר שאולצו עיראק, עולי
במ אחת, ישראלית בלירה שלהם עיראקי

 המגובה וחמס. גזל זעקו ל״י, חמש קום
 בתל״ הכלכלית המשטרה סריקות היחידה:

 עולי תריסר התקהלו בו מקום בכל אביב,
 ליפטים עימם הביאו מאירופה עולים בבל.

ו מארצם בגפם שיצאו עיראקים מלאים;
 — בשער־הגזל כספם את להעביר סרבו

השחור. השוק ונברני בספסרים הוקעו
 קליטד״ בבעיות שהתקשו אירופה, לבני

ה לבני להגר. מאוד: נוחר, אפשרות היתד,
ב להישאר אלא ברירה היתד, לא מזרח

 המוזנחות עיירות־הפיתוח את לקלל מקומם,
ה הערים של במישכנות־חעוגי ולהצטופף

 אימ־ היתה השחורים״ את ״דופקים גדולות.
אמיתותו״ על עירער לא שאיש רד.

 סא- ואדי בא ואחריו. סאליב ואדי
 תת־אגושי דיור עוני, סבל, של פקעת ליב.

 במרד התפוצצה צורב עלבון של ותחושה
ל הושלך מנהיגו דוכא, המרד עקוב־מדם.

 נפתרה. לא העדתית הבעייד, אך ונשכח. כלא
 ״דופקים המשפט אתר. גוון קיבלה רק היא
 חוסר על העיד לא שוב השחורים״ את

 נפש את ,שפצעו־ הדפיקה רעב. ועל עבודה
חברתית. דפיקה עתר. היא המזרח עדות
 העמד לקראת מובלים עצמם את חשו הם
 בבעיות התמצאו כבר עתה במדינה. נחות

 מד. ידעו עבריים, עתונים קראו ד,מדינר״
מוחז עצמם את הרגישו והם — מתרחש

וצבורית. מפלגתית לפעילות מחוץ בכוח קים
 העיראקים. בקרב זו תחושה קיננה בעיקר

 עם ארצה שעלתה היחידה היתד. זו עדה
 אנשי־ :ומוכשרת רחבה אינמליגנציה שיכבת
 אפילו — מורים מהנדסים, רופאים, כלכלה,

 כן על לשעבר. העיראקי הפרלמנט חברי
 העניים, של כפול: לחץ זו עדר. בתוך פעל

הגדו למשפחותיהם מתאים דיור המבקשים
 העשירים ושל לילדיהם; אנושי וחינוך לות

 התיקרה את לסבול יכלו שלא והמשכילים,
החברתי. בסולם עלייתם את המגבילה
 ברמת- גם קיים בבאר־שבע הקיים המצב

 בכל ובאשקלון. בחיפה ובפת־תקוח״ גן
 משפחות מאות קיימות אלה ממקומות אחד

ליל תיכון ולחינוך אנושי לדיור השואפות
 כמו אנשים גם קיימים איתן ויחד דיהן;
 מדוע סיבר. כל רואים שאינם חכם, דויד
וח״כים. עיר כראשי לכהן פסולים יהיו

 תוצאה הוא מצבם כי מאמינים אינם הם
 עיוזר. טימסום אפילו או חוסר־הבנד״ של

 .הרשעים״ כי משוכנע, עצמו חכם דויד
 האשכנזים לכל קורא לא אני (״חלילה,
אש גיסים ארבעה אפילו לי יש רשעים;

מעו ילדים עשרה לנו יש ובמשפחה כנזים,
 את להפוך מחושבת תוכנית רקמו רבים!״)

 יסכנו שלא כדי לנחותים המזרח עדות בני
ר,״לבן״. השלטון את

 מפא״י של תשובתה שר. להיות סרב
ב נולד הוא שהרי נאווי. אליהו — היא

ונכבד. רם למעמד הגיע זאת ובכל עיראק,
 המזרחי. למוצאו מעולם התכחש לא נאווי

 בני של מאוד מסויים לסוג שייך הוא אולם
 ואישיות כשרון שבזכות אנשים המזרח:
 ומקצועי חברתי למעמד הגיעו מיוחדים

 גם — חשוב אינו שוב מוצאם כי עד גבוה,
ה את מכיר )42( נאווי עצמם. בעיני לא

 את רואה הוא אין אבל העדתיות, בעיות
הא ״אילו עדתי. כעסקן או כלוחם עצמו
העיק הסיבה הוא הבבלי מוצאי כי מנתי,

״היי הכריז, מפא״י,״ על־ידי לבחירתי רית
 אפשר הרשימה.״ בראש לעמוד מסרב תי

ל מפא״יית הצעה דחה שהרי לו: להאמין
 זו שהצעד. הרגיש כי בממשלו״ כשר שמש

עדתיים. מטעמים רק לו הוצעה
 לקבל שהסכים לפני רב זמן היסס הוא

 זה היה זאת, עשה כאשר מפא״י. הצעת את
 בחיים דרכו מעתה כי ברורה החלטה מתוך
להו העשויה החלטה פוליטית. דרך תהיה

הב את יקיים אם כחיובית, עצמה את כיח
ש האיש, לעקרונותיו. להתכחש שלא טחתו

ה בעולם והתפרסם שומר־שדות פעם היה
 רב בידע מצוייד אל־נטור״, כ״דאוד ערבי

ה ידע — הערביים העניינים חיוני: בשטח
מפא״י. עסקני של לרוב־רובם מאוד חסר

 ועל השקפודעולם על אלד. דיבורים אבל
 וחבריו. חכם דויד את עניינו לא מדיניות
 ל־ עצמו את מכר גאודי אליהו לגביהם,

בהם. ללחום שחובה ״רשעים״,
ב חכם, של מעוזריו אחד זאת הסביר

 מרוקו: מעולי משפחות כמד. עם שיחה
 עד ולהיבחר, לבחור פירושה ״דמוקרטיה

חתו. עכשיו ניבחר!״ גם אנחנו מתיום נ
 הסיכויים הל ישנם בשקט, ייבחרו לא אם

להי ישתדלו חדשה מערכת־בחירות בכל כי
למהומות. הובר יגרום גם ולוא — בחר




