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המדיניות. מערכותיה של כללית התמוטטות בפני עומדת ישראל ממשלת

 להחזיר ואף כלשהי, מדינית עצמאות על לשמור ניסתה שנים כמה שבמשך אחרי
 לגרורה עצמה את להפוך עומדת היא הבינלאומית, בזירה חופש־פעולה של מידה לעצמה
זרה. מעצמה של נכנעת

 האינטרסים את לחלוטין הנוגד מיבצע לבצע ישראל מממשלת תובעת מעצמה אותה
 המגמות את לשרת הוא הבילעדי ושיעדו המדינה, של הלאומיים

 במשך ביוקר, למדינה לעלות עלול זה שרות זר. מוסד־ביון של
רבות. שנים
 דעת- של הכנסת, של הציבור, של גבו מאחורי קורה זה כל
הנאורה. הקהל
ב אולי - עשוייה זו דעת־קהל של הזדעקוו־נ רק
 שאת הרפתקנית הסתבכות למנוע - האחרון רגע

ישורנו. מי סופה

ישראר — סגריה — נאם־ ויאט־
 למראית־ אשר מאורעות, וכמה כמה אירעו האחרונים בשבועות

אחידה. למסכת הצטרפו הם אולם קשר. ביניהם היה לא עין
 וחצי, חודש בעוד למערכת־בחירות המתכונן ג׳ונסון, כיינם לינדון הנשיא •
 פופולאריותו ירדה דעת־הקהל מישאלי לפי כהונתו. בימי חסר־תקדים מדיני משבר בפני עומד

ויאט־נאם. במלחמת כשלונו לכך גרם דור. מזה כמותו ידע לא נשיא ששום שפל אל
 והודיע היהודיים, המשוחררים החיילים אגודת של משלחת קיבל ג׳ונסץ הנשיא •

 בתמיכת תלוי בישראל ארצות־הברית של תמיכתה המשך כי חד־משמעית בצורה לה
 יהודי דווקא כי התלונן הוא בוויאט־נאם. המלחמתית במדיניותו האמריקאית היהדות
 בינלאומית, לסנסציה שגרמה זו, (גירסה זו. מדיניות נגד המסע בראש עומדים אמריקה

נכונה.) שהיא ספק אין אך בחצי־פה, הוכחשה אמנם
 הכריז ויאט־נאם, בעניין קפדנית אי־התערבות על שמר כה שעד אכן, אבא •

 דיפלומטיים יחסים לכונן שלא הקיימת החלטתה את מחדש לשקול עלולה ישראל כי לפתע
 ויאט־נאם, בדרום שנערכו (המבויימות) הבחירות את הביא לכך כסיבה סייגון. ממשלת עם

העולם. רחבי בכל להלצות נושא שהפכו
 מסויימת, במידה האחרונות השנתיים במרוצת שהוסבו ירושלים־מוסקגה, יחסי •
 רקע על מברית־המועצות גורשו ישראליים דיפלומטים שני תלול. במידרון לפתע גלשו

 יהודי רדיפת בדבר תעמולתו נימת את החריף משרד־החוץ ציונית. פעילות של האשמות
 בולט סמל שהפכו התזמורות, חילופי את לפתע ביטלה מוסקבה ממשלת ברית־ד,מועצות.

ההפשרה. אווירת של
החזית מפקד וביניהם הקושרים, סיסמת להפיכה. נפיץ נכשל בסוריה •

 של האחרון הנסיון זה היה בסוריה. הקומוניסטים השתלטות מניעת היתד, הישראלית,
 הדרך כראשית לו שנראה ממה זו מדינה להציל ארצות־הברית של לביו! המרכזי המוסד

 מיקלט מייד קיבלו שהקושרים העובדה הסובייטי. בגוש עממית לרפובליקה להפיכתה
ג׳ונסון אמריקאי. תיאום על מעידה מדיניות, הכרזות להכריז להם הותר שם בירדן, מדיני
מפלגתו על חורבן יביא בח־יאט־נאם, כשלונו על נוסף בסוריה, בולט כשלון כי עתה חושש

הקרובות. בבחירות
 חסרת־תקדים, הכרזה בבמחנה, ראיון של במסגרת מסר, לבין יצחק רב־אלוך 9

 הישראלית מערכת־הבטחון מטרת כי רבין קבע זו בהכרזה בעולם. עצומים גלים שהיכתה
״ עם ״התנגשות היא ן ו ט ל ש  ערבית מדינה כל לגבי צה״ל ממטרת להבדיל בסוריה, ה

מצריים. לרבות אחרת,
הטיית חידוש עם ישלים לא צה״ל כי הכריז אליעזר, דויד הצפון, פיקוד אלון? •
בצהרוני בהבלטה שפורסמו ידיעות, מייד הוכחשו בפאריס סוריה. על־ידי הירדן יובלי

ההטייה. חודשה כאילו ישראל,
האלה? המאורעות כל בין הסמוי הקשר מה

במדינה
העם

כיפה ובלי 011
ה בשנים בארץ׳ התפתח חדש ספורט
 אבל בשנה, אחת פעם נערך הוא אחרונות.

 רבים. חודשים במשך נמחק לא רישומו
 כל ורגימת הכבישים חסימת ספורט זהו

 יום־כיפו־ בכל נערך והוא נוסעת, מכונית
1***• תו •רים

 במרוצת אך דתיים, צעירים היו ממציאיו
 וכך, חילוניים. חובבים גם בו נדבקו הזמן

 היד, ניתן תשכ״ז, יום־הכיפורים צאת עם
היום: של התחרויות תוצאות את לסכם

תו של מכוניתו הותקפה במשולש •
 בני על־ידי ג׳לג׳וליה הערבי הכפר שב

 כמעט נהרסה המכונית משה. ימין המושב
כליל.
ש לבן דגל הועיל לא בבית־דגון •
 לבית- הוביל בה מכוניתו, על תושב הניף

המכו ללדת. שכרעה אשתו את החולים
 ה־• הובאה מכך כתוצאה קשות, נרגמה נית

 סובלת כשהיא לטיפול, לבית־החולים אשד,
מהלם.

 חיפאי, נהג־מונית הוכה בכפר־אתא •
ל רוטשילד, בית־החולים בשירות שנסע
ה בבית־ר,חולים. לטיפול חולה זקן הביא

קשה. ניזוקה מכונית

 במרחב הזרים הבוהות במישחק הישראליים הצעדים משתבצים כיצד
. .ג וכעולם?

\יפו\21יו דא וזטוריט
 פעולות־ שרשרת היא סוריה כלפי הישראלי הקו של הקיצונית להחרפה הגלוייה הסיבה

בכינרת. הסירה פרשת וכן הגבול, לאורך החבלה
 בגבול, הסורי הצבא שמפקד בשעה הסורי, נסיון־ההפיכה לפני אירעו האלה הפעולות כל

הקושרים. אחד היד, עסלי, אבו אלוף־מישנה
 כחלק הפעולות, את יזם מפקד אותו כי ספק להיות עתה יכול לא

 כדי אם כדמשק, השלטון עירעור לשם אם — להפיכה ההכנות מן
כשלטון. שיפגעו ישראליות לפעולות לגרום
 נגד העולמית דעת־הקהל את מוסקבה, בעזרת דמשק, ממשלת הזעיקה עצמו זמן אותו
 מתקבל זה אין בדמשק. השלטון את להפיל כביכול, שנועדה, ישראלית־אמריקאית תוכנית

 תחמושת ומרצונה, בעצמה, תספק כזה במסע־הסברה העוסקת ממשלה כי הדעת על
הפוך. למסע
 עסלי. אבו המפקד, את והדיחה המסקנה את דמשק ממשלת הסיקה נסיון־ההפיכה ערב

נסיון־ההפיכה. לעיתוי גרמה זו הדחה כי יתכן
 מאז השלטון. לקבוצת השייך מפקד נתמנה עסלי אבו שד כמקומו

בגבול. פעולות-החבלה בד שעה, לפי ׳לפחות לגמרי, נפסקו
 האחידה הדיעה אולם פסקו. לא דמשק של המלחמתיות ההכרזות

 לחלום אפילו יכולה אינה דמשק כי היא הרציניים הפרשנים כל של
סיבות: משלוש וזאת ישראל. כלפי מלחמתית פעולה על

 עירערו הבלתי־פוסקים הטיהורים הרוס. הסורי הצבא •
וה הפיקודים למג״דים. קצר זמן תוך הפכו סמלים מבפנים. אותו

ה רעהו. זומם מה יודע אינו איש זה. נגד זה פועלים קצינים
המחרת. יום בחובו טומן מה בטוח אינו בדמשק המרכזי שלטון
זדה, התערבות כפני כפחד־מוות חיה דמשק •

 ואמתלות תירוצים לספק עניין שום לה אין אמריקאית. בהדרכה
כזאת. להתערבות

ל־ העיקרית הסיבה התהדקו. קאהיר־דמשק יחסי •
 אל־בעת מפלגת של ההתחרות — בעבר דמשק של החריף סיגנון

ש יום כל להכריז צורך לדמשק אין ושוב נעלמה. — מצריים עם
פלסטין. שיחרור למען לוחמת למצריים, בניגוד בלבד, היא

 במתינות פרטיות, בשיחות מתבטאים, מרכזיים סוריים אישים כי מציינים זרים פרשנים
למצרים. בדומה הישראלי, בנושא מפתיעה
 היו ישראליים, שיקולים ורק אך הישראלית המדיניות מעצבי עיני לנגד עמדו אילו
 פעם מדי קורה היה אפילו עצמה. של במיץ להתבשל לסוריה ומניחים הצד מן עומדים

 סימפטומים הם אלה כי הבנה מתוך בסבלנות, מתאזרת נבונה ממשלה היתד, מעשר,־חבלה,
ישראל. נגד מערכה של פתיחה ולא פנימי, סורי מאבק של

 דף לפתוח אידיאלית הזדמנות הנוכחי במצב רואה כמובן, היתר״ באמת נאורה ממשלה
מוסקבה. עם ביחסים וגם סוריה, עם ביחסים חדש

אינט ולמען אמריקאי, תכתיב פי על מלפעול ישראל הימנעות עצם
 תזוזה להשגת חשוב קלף לשמש יבולה היתה אמריקאיים, רסים

 ומשחקת חוזרת זו, כדרך היתה, ישראל ישראל. בלפי סובייטית
תש״ח. מלחמת בימי שעשתה בפי הגושים, שני בין עצמאי מישחק

גזהט־ייה אוור כיבוש
 השתלבות אחד: דבר מבשרים והכרזותיו, מעשיה ההפוכה. בדרך הולכת ישראל ממשלת

אמריקאית. במערכת
למשל: יתרונות. כמה לכך יש עין, למראית

אדעזד

 ש־ ,אמבולנס הותקף בראשון־לציון •
חולה. לאסוף נסע

•  מזי איש רביב, אברי נתקל בחדרה י
 חדש כוח — הזה העולם תנועת כירות
ה יום בערב לביתו חזרה בדרכו שהיה

 ברובם בריונים, מוקף במחסום כיפורים,
 על מכוניתו, את רגמו הם חובשי־כיפות.

 כא־ ,.ר,משטרה של השאננד, נוכחותה אף
 הפרחחים. את לפנות מהשוטרים דרש קר
 המונית״. והסתה ״התפרעות על נעצר הוא

 שכל יותר היה המשטרה תחנת על לאחראי
 הוא המעצר: את שביצע לשוטר מאשר
ה בדרכו בשלום להמשיך מרביב ביקש
ביתה.
 לא שאיש מכיוון הבאה. בשנה גם
 את הפילה לא הרה אשד, ושום נהרג,
שה להניח יש החסום, הכביש על ולדה

הבעל״ט. בשנה גם יימשך ספורט

מפלגות
הכפור ן מ שחזר ,הנותונא

 להיות יכולות אינן יריבות מפלגות שתי
 כשאין בעיקר אחד, אדם על־ידי מיוצגות

ל רק משתייך אלא ביניהן, ניטראלי הוא
 העתר השבוע למד הזד, הכלל את מהן. אחת
בשרו. על כספי מרדכי נאי

שנ לפני משינאה. לא מאהבה, לא
 העם, קול כשליח למוסקבה כספי נשלח תיים
הקומו המפלגה זו היחה אז מפלגתו. יומון

בישראל. והיחידה האחת ניסטית
ושתי כאלה, מפלגות שתי נוצרו בינתיים

נאמנו על והערב השכם להכריז הקפידו הן
להיר החל כספי של מעמדו למוסקבה. תן

הסובייטים, מארחיו בעיני אפילו מוזר, אות
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