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1• מרחביים יחסים
ת איחוד רו הפנו

 לזירה שעבר בשבוע נזרק חדש רעיון
 וכוונתו ממרחקים, בא הוא העברית־ערבית.

המל לפתרון התפוצות את לרתום היתר,
במרחב. חמה

פאו־ בסאן ירדן קונסול שהעניק בראיון
 זו, בעיר העתונות לנציגי שבברזיל לו

 הערבית הפזורה ״בני מטר: תאופיק הכריז
 להקים צריכים בעולם היהודית והפזורה

ה במזרח השלום לקידום משותפת תנועה
תיכון!״

 מקום העניקה בראזיל שעתונות העובדה
 בארצות גם הועתקה ושזו להצהרה, נכבד

 •■י הקונסול של רעיונו כי העידה אחרות,
ש בעוד כי כוח־משיכה. בעל היה הירדני

 המרחבית בזירה הקיפאון את להפשיר קשה
 ברחבי ליצור מאד קל זה יהיה עצמה,
 על יהודית־ערבית, לידידות אירגונים העולם

 יחסי־ את ישליכו אלה שאירגונים מנת
המרחבית. לזירה הידידות

 לממשלת נתנה מטר תאופיק של הצהרתו
 אמנם היא אם להוכיח, הזדמנות, ישראל

זה. בכיוון מעשית בפעולה לנקוט מעוניינת
 היתד, הקונסול של הצהרתו מיליון. 15

 כי הממשית, הצעתו בשל רק לא מעניינת
 מעמדה את ראה בה הצורה בשל גם אם

 ז׳וו־נל דיווח במרחב. ישראל של ותפקידה
 דה־ ריו של העתונים מחשובי בראזיל, לו

ז׳אנרו:
 ״צאצאיהם ני הצהיר, מטר תאופיק מר

 בבראזיל שהתיישבו והיהודים, הערבים של
 המסוגלים היחידים הם אחרות, ובארצות

 וערבים יהודים בין שלום להשכנת לתרום
 היהודים מיספר כי לזכור, יש בארץ־ישראל.

 מספר על עולה בעולם הפזורים והערבים
ל אזור. באותו החיים והערבים היהודים

 בארצות גם כזאת תנועה להקים יש דעתי,
 במזרח הערבים וגם היהודים גם כי אחרות,
 מזינות של לחץ תחת נמצאים התיכון

שלום. להשכנת יוזמה כל המונעות
 מעמד לו מעניקות היהודי העם ״תולדות

 אימפרי־ השתלטות של תהליך לכל המנוגד
 מאז — בהם עומד שהוא הקשיים אליסטית.

המיל של הכחדתם ועד במצרים העבדות
 עם שזהו מוכיחים — היטלר בימי יונים
סבל. חדור

ה הסכנה כיוס היא ישראל ״מדינת
השול למדינות ביותר הגדולה פוטנציאלית

 כי התיכון. המזרח של הנפט על טות
על אוצרותיהם ניצול מרשים אינם היהודים

ז'  גילוי למען עושים אלא אחרים, עמים י
 הס, בארצם התעשייתי וניצולם אלה אוצרות

 קיומם ואת הגנתם את להבטיח שיוכלו נדי
 — להדביק עשויה זאת רוח העצמאי.
השכנות.״ הארצות את — ומדביקה

 כי מטר, תאופיק מר הבהיר למינוס
והיהו מיליון) 5( חסרבית הפזורה מרבית

חול והיא היטב, מבוססת מיליון) 10( דית
 ארצות של כלכלתן של מי&יסט יותר על שת

ח זהו מסויימות.  המכשיר ליצירת אדיר נו
השלום. לקידום מציע שהוא

אלג׳יריה
אד מהיר שיפוט מ

 בן־בלה אחמד של רצונו על העיד הכל
 בית- הקמת במהירות: הפרשה אח לחסל

 החלטת פלילי, לשיפוט המהפכני המשפט
סגו בדלתיים המשפט את לנהל השופטים

ה ואחרי לפני הרצופות הישיבות רות,
 איית־אחמד חוסיין כי ברור, היה צד,ריים.
 צבאית מחתרת בהקמת שהואשמו וחבריו,

 כיתת־ מול מאוד מהר יועמדו המישטר, נגד
הירי.
 הוא בית־המשפט: עשה אחד מחווה רק

ב נוכחת להיות חוסיין של לאשתו הרשה
 החוצה הגיעו ובאמצעותה הדיונים, עת

 באולם. המתרחש על מקוטעים תיאורים
 הסתבר זה, מסוג המשפטים ברוב כמו

וההגנה, התביעה בין התנהל לא המאבק כי
 לא הם השופטים. לבין ההגנה בין אם בי

 איימו ההגנה, כבקשת עדים חקירת הרשו
 בלי והשתיקו עדים הפחידו הנאשמים, על

 ההגנה. של עורכי־הדין ששת את הרף
התלו בית־המשפט?״ כל־כן־ ממהר ״מדוע

הפרקליטים. פעם אחר פעם ננו
 התעלף, הנאשמים שאחד אחרי לבסוף,

̂  ה־ סף על עמד עצמו שאיית־אחמד ואחרי
 האלג׳י- הפרקליטים ששת הגישו התמוטטות,

ביח־ד,מש התפטרותם. את והצרפתיים ריים
או אילץ ומייד ההתפטרות, את קיבל פט
ממונים כפרקליטים בהגנה, להמשיך תם

1441 הזה העולם
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