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בורג ושר־הדתות אהרון אבו־חצי׳
רא.
קשור בזה גם שר דתי שלי 
שי — איש הליברלים ,שר״המיש״
פטים משה גיסים.

העם

אזהרה מראש ! ' הדבר קשור
במעשה חסר־תקדים  :פריצת ה-
מישטרה למישרד־הדתות ,החרמת
אלפי מיסמכים והשמעת חשדות
מפי קציני־מישטרה אלמוניים ,כי
פקידים בכירים של המישרד,
והשר עצמו ,עסקו במעשי־הונאה
בממדים גדולים ,בהעבירם מיל 
יונים רבים מתקציב מישרדם לידי
מוסדות דתיים שאינם קיימים.

ה מ שוגע התורני
כריית תעלת־חימים
 7פי הצעת יובל ;אמן
היא ״התנחלות רטובה״
״חסר משוגעים אני כי הבאתם
את זה להשתגע עלי ז״ שאל אביש
מלך גת את עבדיו ,כאשר הביאו
אליו את דויד בן־ישי ,שברח מ 
שאול המלך ,ושהתחזה כמשוגע.

י

את אותה השאלה יכול היה עם־
ישראל לשאול השבוע את מנחם
בגין וחברי ממשלתו.
מעשה הבואש .המדינה כו 
לה עקבה עדיין אחרי המפולת
שבאה בעיקבות מעשה־השיגעון
האחרון :חקיקת חוק־יסוד :ירו
שלים הבירה.
בזה אחר זה נטשו אחרוני ה 
שגרירים את ירושלים .ממשלה
אחרי ממשלה נענתה לקריאת מ ד
עצת־הביטחון ,שהחליטה פה אחד,
בהימנעותה )ולמעשה בתמיכתה(
של ארצות־הברית ,שאסור ל־
חברות־האדם לקיים בעיר נצי.-
גויות דיפלומטיות.
כך ,במכה אחת ,הצליח חוק-
ירושלים ,שנתקבל תוך שיתוף-
פעולה הדוק בין הליכוד והמערך,
לסובב אחורה את הגלגל שהביא
במשך שלושים שנה להכרה גו 
ברת במעמדה של ירושלים ה 
מערבית כבירת־ישראל .על־ידי
שימת הדגש על סיפוח העיר ה־
מיזרחית ,איבדה ישראל גם את
ההכרה בירושלים המערבית כבי 
רתה.
שום פיטפוטים על ״כניעה לפט־
רו־דולארים״ או ״סחטנות הנפט״
לא יכלו לטשטש עובדה זו :ה 
היענות לתעלוליה של גאולה כהן
הביאה לישראל נזק ששום גורם
זר לא יכול להביאו עליה .בצדק
הישוו צילה ודידי מנוסי ,בקארי-
קטורה מוצלחת ,את החוק החדש
לבואש ,המבריח את כל החיות
בסירחונו.
פיטר ם 7רס .השבוע נפתח
פרק חדש ,שאפשר לכנותו בשם
״חוק ירושלים ב׳״.

המישטרה כפופה לשר־הפנים,
ואבו־חצירא מרוגז על בורג ,שלא
הזהיר אותו מראש שמשהו מת 
בשל נגדו .אך קרוב לוודאי שזהו
חשד־סתם .קשה להניח כי השוט 
רים הודיעו מראש לשר המפד״לי
שלהם על כוונתם לחקור את מע 
שיו של שר מפד״לי שני .אילו
עשו כן ,היה זה מעשה מחפיר של
מעילה בתפקיד.

יו״ר ועדה נאמן
חוק ירושלים ב׳
יובל נאמן הוא מדען בעל־רמה.
אך בראש וראשונה הוא קנאי פו 
ליטי ,שבהשוואה אליו נראית גאו 
לה כהן כהתגלמות המתינות ,ה 
תבונה ושפיות־הדעת.

ירדן לשתף פעולה עם ישראל.
עצם העובדה שאיש כמו נאמן
הוזמן לישיבח־הממשלה מעידה
כאלף עדים על תהליך־ההשתגעות
של המדינה.

אין עניין בעולם שאינו קשור,
בעיניו של יובל נאמן ,במטרתו
הנשגבת  :כינון ארץ־ישראל ה 
שלמה ,תוך סיפוח כל השטחים
הכבושים.
משום־כך היה זה מעשה מוזר
כאשר מונה דווקא מדען זד .כ 
ראש ועדה )שנקראה ,תוך סירוס
השפה העברית ותירגום כוזב של
מושג אנגלי ,״ועדת־היגוי״( ,ש 
עליה הוטל לגבש הצעה סופית
לכריית תעלה בין הים־התיבון ו־
ים־המלח.
בשביל נאמן היתד ,זאת הזדמ 
נות פז להשתמש במעמדו המדעי
לצורך מטרותיו הפוליטיות .הוא
הציע העלה שתתחיל בדרום רצו-
עת־עזה .כך יביא אישור של פרו 
ייקט מדעי־כלכלי ,כביכול ,לעשיית
מעשה פוליטי ראשון־במעלה :סי 
פוח רצועת־עזה למדינת־ישראל,
יצירת עובדה־מוגמרת ,נוסח גוש-
אמונים ,שלא יהיה ניתן לבטלה
גם אם ממשלה ישראלית תחליט

ההחלטה ,שנתקבלה בקלות־דעת
כה רבה ,טומג תבחובה סיבוכים
בינלאומיים ,שאין לדעת כיום את
גודל הנזק שיהיה כרוך בהם .בין
השאר :
זוהי התגרות נוספת בעם
הפלסטיני ובקהילה הבינלאומית,
התומכת בזכותו להגדרה עצמית.
מכיוון שלפי כל הדיעות שייכת
רצועודעזה לשטח שבו צריכים ה 
פלסטינים להפעיל את זכותם זו,
מהווה ההחלטה על כריית־התעלה
מעשה־סיפוח.
• זוהי סטירת־לחי נוספת ל 
נשיא אנוור אל־סאדאת .רצועת־
עזה כפופה להסכמי קמם־דייוויד.
הנשיא המצרי תבע להפעיל את
״המימשל העצמי״ הפלסטיני קודם
כל ברצועה זו ,שכלפיה יש לו
מחוייבות מיוחדת ,מפני שהיתר,
כפופה בעבר למינהל מצרי .יצירת
עובדה מוגמרת ברצועת־עזה משו 
לה ליצירת העובדה המוגמרת ב 
ירושלים — היא מרוקנת מראש

על שני המיכשולים הראשונים
ניתן היה להתגבר — אילו רצתה
בכך הממשלה — על־ידי העתקת
תוואי-התעלה על מצפון לרצועת-
עזה ,ועקיפתה .הדבר היה מייקר
את המיפעל ב־ 60/0בילבד — כש 
המחיר המתוכנן עולה מ־ 680מיל 
יוני דולארים ל־ 720מיליונים.
אך על המיכשול השלישי אי-
אפשר להתגבר .בלי הסכמתה ה 
מפורשת והרישמית של ממשלת־
ירדן ,המיפעל כולו יישא על מיצי
חו מלכתחילה את כתם אי־ד,חו 
קיות הבינלאומית.
מכות חדשות .כל הסכנות
האלה לא באו לידי ביטוי ה 
רתוק
עדיין
העולם
שבוע.
למעשה־ד,שיגעון הקודם של ר־
מימסד הישראלי — חוק-ירושלים,
ולא שם כימעט לב לפרובוקציה
החדשה שהתבשלה במיטבחו של
מנחם בגין.
כאשר תקום הסערה הבינלאו 
מית ,זה עלול להיות מאוחר מדי.
ממשלת־ישראל כבר תהיה קשורה,
מבחינה נפשית ופוליטית ,במיפעל
החדש — והתנקשות נוספת בין
ישראל והעולם כולו תנחיל על
ישראל מכות חדשות.

גם הטענות נגד שר־המישפטים
אינם מבוססות .היועץ המישפטי
לממשלה ,הפרופסור יצחק זמיר,
אינו נוהג לספר לשר שלו על
הכרעות מישפטיות עדינות ,הנוג 
עות לחקירות במימסד הפוליטי.
בכל זאת נהג היועץ לפנים
משורת־הדין .כפי שפורסם ,הו 
דיע לאבו־חצירא מראש על החי 
פוש העומד להיערך במישרדו .אם
אכן נהג כן ,זהו מעשה המעורר
תמיהה .אין היועץ או המישטרה
נוהגים להודיע לאזרחים אחרים,
שאצלם עומדים לערוך חיפוש
בגלל חשד של מעשי־הוגאה ב 
ממדים גדולים ,על כוונה זו.
בכל זאת הדליפו קציני-מישטרה
אלמוניים לעיתונות כי החשודים
הצליחו להעלים מיסמכים חשק
בים ,לפני שנערך החיפוש.
האגף החשוף .אם תביא
חקירת המישטרה להאשמות פלי 
ליות ,עשוי הדבר לגרום לתוצאות
מרחיקות־לכת.
יצחק רבין הדיח את עצמו מ
כהונת ראש־ד,ממשלה אחרי שהיו
עץ המישפטי הקודם ,הפרופסור
אהרון ברק ,האשים את אשתו ב
עבירה כלכלית .הסיבה העיקריח
לנפילת ממשלת רבין היתד״ בעקי
פין ,פעולת היועץ המישפטי נגז
אשר ידלין ואברהם עופר ,מראש[
מיפלגת־העבודה.

הקאריקטורה של מנוסי
ד״ר סטרנג׳לאב

גיבורו הוא מנהיג מיפלגתה של
גאולה כהן ,הפרופסור יובל נאמן,
מי שעתיד להיות המועמד מס׳ 1
של תנועת־חתחייה לכנסת.
מזה שנים משווים רבים את
נאמן לד״ר סטרנג׳לאב ,המדען ה 
משוגע בסרט המפורסם של פיטר
סלרס .ואכן ,אלמלא נפטר סלרם
לפני ימים אחדים ,יכול היה לגלם
בהצלחה את דמותו של נאמן ה 
ממושקף.

העולם הזה 2243

באחד הימים שאינטרס המדינה
מחייב החזרת רצועת־עזה לפלס 
טינים ,לירדנים או למצרים.
ס טירת־ל חי משולשת .חבו 
רת העסקנים חסרי־האחריות ,ה 
מכהנת עתה בתפקיד ממשלת־
ישראל ,קיבלה את התוכנית אחרי
דיון קצרצר .שר־האנרגיה ,יצחק
)״תישעים אחוז כישורים״( מודעי
אימץ אותה לעצמו .נילוו להחלטה
כמה מילים חסודות על הזמנת

את המשא־ומתן על האוטונומיה
מתוכנו.
• זוהי התנקשות ברורה בזכו 
יותיה של ממשלת־ירדן .ים־המלח
שייך במחציתו לירדן ,והגבול ה 
בינלאומי עובר במרכזו .מיפעל
ישראלי ,המשנה באופן יסודי את
הנתונים של הים ,פוגע פגיעה
חמורה ביותר בזכוויתיה של מדי 
נה ריבונית ,שכלל אינן מוטלות
בספק.

מ יפל ג!ת
חק־ רה במישרד
החקירה במי שרד־חדתות
עשוייה להביא בסוסו •ט?
דבר להפלת הממשלה
חתול שחור עבר בין שני שרים
של המפד״ל — שר־הפנים יוסף

גיבוש אישום פלילי נגד ש
הדתות ומקורביו עשוי להביא
תוצאות דומות .סיעתו של אג
חצירא חשובה במפד״ל .סיכם
בין ראשי המפד״ל יכול להב
ליציאתם מן הקואליציה.
הסכנה הממשית היחידה המא
מת על ממשלת־בגין באה מ
המפד״ל .זהו האגף החשוף ש׳
פגיעה פתאומית מצד זה יו
להביא לנפילתה.
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