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בפיסגה ואל־חאפז עבד־אל־נאצר
ודמשק קאהיר לירושלים, משותף אינטרס

במרחב
סוריה

הסודחה? התצדיח
 בקאזאבלנקר הערבית הפיסגה מן בשובו

 העיקרי: מהישגו מרוצה אל־חאפז אמין היה
 להפסיק עבד־אל־נאצר גמאל שנתן התחייבות

 אל־בעת מישטר על הגלויות התקפותיו את
 מיש- לחיסול הסודיות וחתירותיו בסוריה,

 מועצת ראש התחייב זאת תמורת זה. טר
 בנושא מהשתמש לחדול הסורית ההפיכה

המצרי. המחדל את לנגח כדי הפלסטיני
 בעיני פחות הרבה חן מצא ההסכם אך
 שהתהליך מכיוון הסורי. הצבא מראשי כמה

ה בפוליטיקה הצבא התערבות של הארוך
 למוקד למעשה, הצבא, את הפך סורית
 הגנראלים שיקולי היו הפוליטיים, החיים

 קצינים מובהקים. מפלגתיים שיקולים בדמשק
 כי נאמניו; או אל־בעת, תומכי אינם אלה
 שלהם. המפלגתית הזרוע היא אל־בעת אם

 ה־ שר־ההגנה של בראשותו מהם, אחדים
 של הסולחה כי סברו עובייד, חאמד גנראל
אל־בננת. לרעת היא ועבד־אל־נאצר חאפז

עיקבי: אל־בעת קו היה קע״ם פירוק מאז
מת לדבריה, בסוריה, הבעתי המישטר רק

 דמשק רק בישראל. ללחום ברצינות כוון
 העם כלפי הערביות להתחייבויות נאמנה

 כבוגד הוצג עבד־אל־נאצר ואילו הפלסטיני,
בו.

 קאזאבלנקה בוועידת שותקת. קאהיר
 לא כי הסתבר, השולחן. על הקלפים הונחו

 אם כי למלחמה, מוכנה אינה מצריים רק
 אל־ אחמו אחרת. ערבית מדינה לא אף

 בראש עומד עצמו את תיאר שכבר שוקיירי,
 חברות שוללות כיצד ראה פלסטינית, מדינה
תק סוריה, אירגונו. קיום עצם את הליגה

שציחצוח־ד,חר לדעת נכחה האחרונה, וותו
 ממהלך לחלוטין מנותקת אותה ישאיר בות

בכללו. הערבי העולם של המדיניים החיים
 חבריו אולם הסורי־מצרי. ההסכם בא לכן

ו הפיסגה בדיוני נכחו שלא אל־חאפז, של
ל נתונה היתד, הראשונה מחשבתם אשר

 כי סברו אל־בעת, של השלטוני אינטרס
 היחידה המישענת את ימוטט הקו שינוי
 בינם הוויכוח לבש כן על לשלטונם• מתחת

 חמור, משבר של מימדים אל־חאפז לבין
 היודעים — ביירות שעתוני כך כדי עד

 — השכנה בבירה מתרחש מה כלל בדרך
אל־חאפז. של התפטרותו על שמועות מלאו

 עתה היה הסרבנים, הגנראלים שכנגד אלא
 מאד: חשוב בן־ברית ההפיכה מועצת לנשיא
 ראדיו התקפות עצמו. עבד־אל־נאצר גמאל

 את לנצל ובמקום לחלוטין, פסקו קאהיר
 נגד הסורים את להסית הפנימית המריבה

ניטראליות. על קאהיר שמרה ממשלתם,
 היה רבות שנים מזה הראשונה בפעם

 משותף: אינטרס ולדמשק לקאהיר לירושלים,
תוג אמנם לישראל ביחס הפיסגה שהחלטת

 ראשונה מיידית תוצאה למעשה. הלכה שם
 מקור כי אל־פתח. פעולות הפסקת תהיה

דמשק. הוא הזאת הפעולה

סוריה
■צא המזל

 רבבות ציירו גיסי!״ קיסמת גלדי ״עיסמת
 ה־ תורכיה. ברחבי הקירות, על תועמלנים

ב שכן צדקה. זו סיסמה כי הסתבר שבוע
המזל"• יצא נכנס ש״עיסמת רגע

 כמאל של הקשיש שותפו אינונו, עיסמת
בבחי מוחצת תבוסה נחל האגדי, אתאתורכ

 מת: יריב אותו ניצח לבית־ד,נבחרים. רות
 נתלה אשר ראש־ד,ממשלה מנדרם, עדנאן

המנצח צראית. הפיכה בעיקבות ,1960ב־

 מפלגת ראש דמיראל, סולימאן הוא החי
מנדרם. אוהדי התלכדו שסביבו הצדק,

 העיקר־ת התופעה כיג׳י. של ׳גגערי
 האדישות. היתה בתורכיה הבחירות של

 התוצאה: וקר. גשום מזג־אוויר לה סייע
 בעלי ׳:מיליון 13.6 מבין 40ס/סמ־ למעלה

 בבחירות מהצבעה. נמנעו זכות־הבחירה
הצבי שנים, ארבע לפני שנערכו הקודמות,

 ההפיכה אחרי קצר זמן זה היה .81.4170 עו
 כי בתורכיה תקווה פעמה כאשר הצבאית,

 מנדרס של די1הדיקט$ט מישטרו במקום
 לפוליטיקה שיחזיר מתקדם, מישטר יקום

 של והדינאמיות ימי־הזוהר את התורכית
 המפלגה רכבה ציפיה של גל על אתאתורב.

אינונו. של בראשותו הרפובליקאית,
 אי־ של דיבוריו ההתלהבות. נמוגה מאז

 ובוחריו המעשה, לשפת תורגמו לא נונו
 מסוגל אינו 81 בן קשיש כי למסקנה הגיעו
חדשה. מהפכה לבצע

 המחיר. את מפלגתו שילמה ביום־ההצבעה
 ואילו בבית, נשאר מאוהדיה ניכר חלק

 מנדרם של דמו את לנקום ששאפו הבוחרים
 שהוא העובדה דמיראל. מאחורי התייצבו

וה בארצות־הברית שהתחנך צעיר, מהנדס
 עזרה אתאתורב, מהפכת את להמשיך מבטיח

 גדול, כה היה שהשיג הנצחון היא. אף
 להזדקק מבלי ממשלה להרכיב יוכל שהוא

האחרות. הסיעות חמשת לעזרת

לבנון
החפיח־מ מדחמת

 של העיקריים המוצרים אחד — התפוח
 נושא לאחרונה הפך — הלבנונית החקלאות
ה מתייצבת התפוח לימין כללית. למלחמה
 המקווה האופוזיציה, — לשמאלו ממשלה.

 חזית לגבש כדי המתוק הפרי את לנצל
והקומוניסטים. הבעת הסוציאליסטים, של

 מחיר בישראל: גם היטב מוכרת הבעייה
 בשוק התפוחים ממחיר גבוה המקומי התוצר

 למכור חייבים המגדלים התוצאה: הבינלאומי.
במח נרקב לראותו או בהפסד, הפרי את

 שוב למשל, כוויית, כמו גדולה לקוחה סנים.
 פרי אם כי ,לבנוניים תפוחים קונה אינה

יותר. זול איטלקי
 בלבנון אין בישראל, לנהוג שבניגוד אלא

ל או הייצוא, לעידוד ממשלתית סובסידיה
 זו ארץ החקלאים. של רווחיהם הבטחת
המוח החופשית היוזמה עקרון על בנוייה
 — ולהפסיד תפוחים לגדל רוצים לטת•

יגדלו. לא — רוצים לא יגדלו.
 של השמאלי הפלח בראש תולעת. לא

 מנהיגה ג׳ומבלאט, כמאל עתה עומד התפוח
הפרוג הסוציאליסטית המפלגה של הדרוזי

 חלק לקנות מהממשלה דורש הוא רסיבית.
 מגדל) מכל תיבות אלף (לפחות היבול מן

ה במחירי אותו ולמכור המקומי, במחיר
העולמי. שוק

הת כי חוששים, החופשית היוזמה אנשי
 מסוכן, תקדים תיצור זו ממשלתית ערבות
 — הכלכלה ענפי כל אל להתפשט העלול

ה והעיסקות זר במטבע המיסחר ובעיקר
 מבירותיהן אחת ■היא שביירות משונות,

 הם כאילו יואשמו, שלא כדי העולמיות.
ה הפרי לרקבון לגרום המאיימת התולעת

 מחיר־ תקבע הממשלה כי הציעו לאומי,
 שיהיה המקומי, בשוק לתפוחים מינימום

 יכסה זה רווח כיום. המקובל מזה גבוה
המקומי. הצרכן של מכיסו ההפסד אה

 הייעול. קול הושמע: לא אחד קול רק
 פרי־ ,ברובה נשארה, הלבנונית החקלאות

 נמוכים. היבולים כן ועל מיטיבית־למדי,
 תפוחים, טון שלושה מניב ממוצע דונאם

בישראל. בממוצע טון לשישה בהשוואה
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״קארטינג״
 כל את שכבש הספורט
אירופה.

 בע״נז. נקה ביח״ר תוצרת
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