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במדינה
העם

אחת ר\ד על א־ונות
בארץ: השבוע נפוצה חדשה בדיתת־זוועה

 כיצד רואה חיפה, לנפל נזדונון אדם
לאוניה. עולה יורדים של גדולה קבוצה
 ״אנחנו לעברם, צועק הוא דבר,' ״אין
עבורכם!״ לשילומים ונחכה נישאר

בן־ברקה פרשת
דראמת׳ מיבנה

 כיוון בעלת בן־ברקה פרשת היתד, כה עד
האופו ראש את חטפו המארוקאים ברור:
 שמודד,בטחון ארצם. של השמאלית זיציה

הח ימני־קיצוני, שהוא אופקיר, הגנרל של

 הדגול. השמאלני המנהיג את לחסל ליט
בנסי אותו ורצח בפאריס, אותו חטף הוא
מסתוריות. בות

 הכל על מוסכם יותר, או פחות היה, זה
 המארוקאי הש״ב מפקד סגן שהחליט עד —

ה לפני עצמו את ולהעמיד לפאריס לטוס
שופטים.
מפתיע. בשעתו נראה הדבר
 מה על הארי? ללוע האיש נכנס מדוע

סמך? הוא
ט ר פ ם. ה ל ע  מיפנה חל השבוע הנ

בפרשה. דרמאתי
 של סוכן־כפול לופז, אנטואן עד־המלך,

ש האיש המארוקאי, והש״ב הצרפתי הש״ב
לבי מסן־ז׳רמן־דה־פרה בן־ברקה את הביא

עדותו. את לפתע שינה תו׳
 מהש״ב באה לא ההוראה :לופז הכריז

 למארו־ הצרפתי. מהש״ב אלא המארוקאי,
 הדבר בפרשה. מרכזי תפקיד היה לא קאים
עצמם. הצרפתים על-ידי אורגן

 תיפתח הפרשה שכל הבטיח זה גילוי
 היה, שניתן דברים בה יתגלו וכי מחדש,

להסתירם. כה, עד
 פרטים על אור אולי, יוטל, כך כדי תוך

הפרשה. של מסתוריים
לנ בן־ברקה מהדי את הניע מה למשל:

 לפאריס ולעבור הבטוחה, ז׳נבה את טוש
? המלכודת לו המתינה שם העויינת,

 העוקבים העולם, עתוני שכל ספק אין
 בלהט יחפשו ד,סנסציונית, הפרשה אחת
זו. לתעלומה פתרון אחת

מדיניות
סינית—האנט החומה
אמנם תחילה העממית. בסין מכירה ישראל

 סין, עם דפלומטיים יחסים לכונן סירבה
 אך האמריקאים. מפני פחד שרת משה כי

 מסרבים והסינים הגלגל, התהפך מכן לאחר
יש מדינת עם דיפלומטיים יחסים לכונן
ראל.

 שלסין תמיד היתד, הישראלית העמדה
 השתנתה מכן לאחר באו״ם. מקומה מגיע

 שמגיעים טענה וישראל במקצת, זו עמדה
 לפורמוזה. וגם העממית לסין גם מקומות

 עצמאית, פורמוזה בקיום כופרת עצמה (סין
 מתיימרת מצידה, פורמוזה, ממשלת ואילו

וה האחת החוקית הסינית הממשלה להיות
יחידה.)
 דיין משה את בירך אמנם בן־גוריון דויד

 חשבון על לסייגון, האנטי־סינית נסיעתו על
 הזדמנות בכל תובע הוא אבל האמריקאים,

ב טוען באו״ם, מקומה את לסין להעניק

להש עתידה האסייאנית המעצמה כי התמדה
ה בשנים העולם התפתחות על רבות פיע

באות.
 סין קבלת בעניין ישראל הצביעה השבוע
לאו״ם. העממית

 אחרות, מדינות־חברות 56 עם יחד
נגד. ישראל הצביעה

מדי 46 רק הצביעו לאו״ם הקבלה בעד
נמנעו. 17ו־ נות,

 מופיעה חזית באיזו מעניין צרפת. נגד
:זו בסוגיה ישראל עתר,
 מחנות. לשלושה התפלגו הערבים #
 בעד וסעודיה. ירדן הצביעו ישראל עם יחד

 עיראק, אלג׳יריה, מצריים, הצביעו סין קבלת
 כוויית, מהצבעה נמנעו ותימן. סוריה סודאן,
ומארוקו. תוניס לבנון,

 בעד צרפת הצביעה לישראל, בניגוד •
סין. קבלת
דנמארק, גם :מעניין פחות לא

 בעד הצביעו ובריטניה שבדיה נורבגיה,
נמנעה. הולנד הקבלה.

 ארצות־ של שהרוב למרות :המסקנה
ה בעיקבות השנה, גדל סין נגד הברית
אי הרי התרבותית״, ״המהפכה מן סלידה
 למען ברובה עתה מצביעה המערבית רופה
סין. קבלת

 למחנה האירופי המחנה מן עברה ישראל
המצומצם. האמריקאי

עתתות
השבוע כותרת

:4.12.1966 הראשון, מהיום — כ״דכר״
יהודים.״ שני זכו לערבים התנ״ך ״בחידון

תצפית
 להיפגש עומד שפירא, שמשון יעקוב שר־המשפטים, •

 אותו לשכנע לנסות כדי ביחידות, הראל איפר עם השבוע
להראל, שפירא יבטיח השאר בין אשבול. לוי נגד מסעו את להפסיק

יותר. רחוק בעתיד סיפוקן על יבואו דרישותיו כי
מזכי שליד לביקורת שהמוסד אחרי תתקיים זו פגישה •
 לבירור הראל של תביעתו את השבוע ידחה מפא״י רות

וו החלטה על יערער הראל ראש־הממשלה. לבין כינו הסיבסוך
 אולם לביקורת, המוסד מליאת בפני

 לאחר בסירוב. יתקל הוא שם גם
במסעו מחדש הראל יתחיל זה שלב

הציבורי.
 חד אבא של שובו עם •
 כשבוע מארצות־הברית, שי

ה כל עליו יסתערו הבא,
 תומכי גם במפא״י, חוגים

 ויכד מתנגדיו, וגם אשבול
קוסמות. הצעות עליו טירו
 כי לחושי, להוכיח ישתדל אשכול

 מתנגדי אפשרי. יורש בו רואה הוא
לס אין כי לחושי, יסבירו אשכול

 וכי אשכול, של הבטחותיו על מוך
ב מעתה כבר להתייצב חושי על

אופוזיציה. חושי
 גולדה בין היחסים •

 כעקבות המדרגה, לשפל ויגיעו יודעו אשבול ללוי מאיר
של להחלפתו יד לתת שבוע, מלפני גולדה של הסכמתה

 בהקדם תופיע לא גולדה כי העבר, נסיון פי על להניח, יש אשכול.
המתאים. התירוץ את תספק הנוכחית מחלתה מפא״י. במרכז לעבודה

 העצמאיים, הליברלים על רפ״י של להסתערות צפה •
 יזהר וח״כ קול משה שר־התיירות שמתחו הביקורת כעקבות

עשוי ההסתערות עיקר הבטחון. כשטח רפ״י ראשי מעשי על הררי
 על הכנסת, של בוועדת־הכספים הקרוב הדיון בעת להתבטא
ידוע פדרמן באפריקה. פדרמן יקותיאל

של עיסקותיו
ל״ע. לקרנות נכבד כתורם

הנוכחית. במסגרתו להתקיים דימשי משרד־המשטרה •
 ־פני לבטחון למשרד להפכו התוכנית

 הראל. פרשת בעקבות נננוה מי
 ישעיהו ישראל ח״ב של מועמדותו

 עתה זוכה המשטרה תיק לקבלת
שישעיהו לאחר אשכול, של לתמיכתו

ה במשבר עמו להזדהות מיהר
לממ ישעיהו של צירופו אחרון.

ה תמיכת את לאשכול יבטיח שלה
תל־אביב. של גוש

 עומד כן־גוריון דויד •
 עם פגישות כסידרת לפתוח
 לגייס כדי המפד״ל, מנהיגי

 למאבקו תומכים מביניהם
הבחירות. שיטת לשינוי

ב יתבקש אשכול לוי •
אי להתערב הקרובים ימים
 אשכול ישתדל בעיקר הסוכנות. הנהלת את שפקד כסיכסיד שית

שרגאי, זלמן שלמה ואת לוריא, צבי מפ״ם, של הקבוע נציגה את להרגיע
חתערבותו מטרת החדשה. בחלוקת־התיקים שקופחו הטוענים המפד״ל, נציגי

 הציוני הפועל הועד כינוס לפני עוד סופית להחלטה להביא אשכול: של
הבא. בחודש בירושלים

 כדי על אשבול לוי של יותר תכופות להופעות צפה •
לישראל ניתנה זו ברוח הוראה החדשות. יומני כמסגרת הקולנוע,

 כדי להתראיין, אשכול ירבה חו״ל בעיתונות גם המשבר. בעקבות גלילי,
 שתיארה טיימס, בניוייורק הכתבה במפא״י שהשאירה המדכא הרושם את להחליש

כדועכת. אשכול של הפופולאריות את

ישעיהו

הראל איפר את להזמין שינסו הגופים על לחצים יופעלו •
 האד בעלי ועל להרצאות,

לו להשכיר שיתבקשו למות

11ו527 הזה העולם


