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 בדיוק, ■עמת 25 לפני השבוע אור שראה הזה״, ״העולם גליון

 של ״האפוס הכותרת תחת עמודים 15 כת כתכת־שער כלל
 הקפת סיפור — קדש מילחמת של האחרון סיפורה שכה מיכטח״,
 תחת הישראלי. היל־הים משחתות שתי על־ידי השחורה היכשת

 מוחמד עם ראיון הובא הסוהר״ כבית נכלא ״השופט הכותרת
 האחים של העליון (המנהיג) המורשיד של •כנו אל־הודייבי,
 שנה, 25מ־ פחות כעבור רצחו (שאנשיהם במצריים המוסלמיים

 ההולכים ״נופלים כמדור אל־כאדאת). אנוור מצריים נשיא את
 ר!דש. מילחמת של חללים סיפורי ארבעה עוד פורסמו ראשונה״

 דה אונורה מאת אבודות״ ״אשליות את סיקר הספרים מדור
באלזק.
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 מחדש גילויו על דווח תמיד״ ניצל פאראן ״רוי הכותרת תחת

 קנדית. בעיירה שהתגורר רובדכיץ, א׳ לח״י צעיר רוצח של
 של מחזהו מתיר מערכת הופיע כלבים״ ״קור הכותרת תחת
 ״זירה״• בתיאטרון שהוצג האיש׳/ ״זה קינן עמוס

״מיבטח״. חיל־הים אתיית :הגלית כשער

 מישוד־החוץ הדלטת # מס־נ■ הואשונה הנסיגה
נים דיו ן * מו י אחרו ׳ ״מרד שריד ם י מא י 1005 .הזה״ ״העולםה

16.1.1957 תאריך:

העם
קיר מזל ראש
 משנתו הישראלי האזרח קם הימים באחד
 ליריו ונטל קפה ספל לעצמו מזג השלווה.

 הפליט כורחו בעל עיתון־הבוקר. את
 לו סיפרה הכותרת תדהמה. של קריאה

 ואת אל־עריש את פינו ישראל כוחות כי
קתרינה. סנטה מינזר

 בכמה המאורע את העיתון הקדים אמנם
 נכונה. הידיעה היתה ביסודה אולם ימים.
להמ יכולה היתר, לא אחרת כותרת שום
 של העגומה המציאות את יותר חיש

 עוכב שלא חצי־האי, של הנחפז פינויו
הרוסים. כבישים או מוקשים על-ידי

 רחוקה. סיסמה הפינוי היה עתה עד
 המציאות, זו כי לדעת האזרח נוכח עתה
 בדיוק לחזור עומדים המצרים בסיסי וכי

צה״ל. בידי סולקו ממנו אשר מקום לאותו
צר. אכסורד מי  האמיתי הקרב אולם ב

 מאל־עריש. רב במרחק להיפתח עמד
 משתרע וחלולים שגיאים הרים לרגלי

 הכחול הים עם הגובל ענקי, מישור־חול
 איזור זהו יפהפיים. מיפרצים של בשורה
 הפתח שהם וראס־נצראני, אל־שייח׳ שארם

למיפרץ־אילת.
 אפילו המצרי השליט מסר לא היום עד

לאפשר כוונתו בדבר מילולית הצהרה

התו פני על ישראליות לספינות מעבר
 זה. לאיזור יחזור אם המצריים, תחים
 ישראל כי פעם לא החליט שהאו״ם מאחר
 אבסורדי, מצב נוצר לחופש־השיט, זכאית

 בהתאם המיצר, מן צה״ל נסיגת תגרום שבו
 להפרת אוטומטי באופן האו״ם, לפקודות

 על־ידי הפעם האדם, של אחרת החלטה
המצרים.
 ארצות- זזה לא זה, אבסורד למרות

 נסיגה המחייבת הנוקשה, מעמדתה הברית
יש מדינאי תנאי. •ללא אל־שייח׳ מישארם

 של השפעה גלוייה, צביעות בכך ראו ראל
 הרה־ ופיוס הבינלאומיות חברות־הנפט

 זה כל אל־נאצר. עבד גמאל של אסון
 האמת זאת היתה לא אולם נכון. היה

כולה.
 אמריקאי כל לדעת חשבונות. סידוק

 שפלה קנעייה מיבצע־סיני היה אחראי,
 אידן אנתוני — אנשים •שלושה מצד

 (ראש־ מולה גי בריטניה), (ראש־ממשלת
 להפיל כדי בן־גוריון, ודויד צרפת) ממשלת

ה ברגע ולספק אייזנהאור, הנשיא את
 המועמד — בבחירות ליריבו נשק אחרון

 ניגוד- * סטיבנסון עדליי הדמוקרטי
ידידותיות מדינות בין שיגרתי אינטרסים

 הישראלי העיתון היה הזה העולם *
 כ־ סואץ מילחמת את שהעריך הראשון
 עמדה מקובלת האחרונות בשנים קנונייה.

 אימץ ובאחרונה רבים, חוקרים בקרב זו
שרון. אריאל הנוכחי שר־הביטחון גם אותה

מאוד. אישי מעטה זו, בצורה לבש,
 ניצחון אייזנהאור נחל המיבצע, למרות

 חזק די עתה היה הוא בבחירות. מכריע
 השבוע החשבונות. לסילוק לגשת כדי
 אידן, אנתיוני סר הראשון: הקורבן נפל

 הסכין את נעץ אייזנהאור שלדעת האיש
 הנשיא דרישת לפי ממישרתו סולק בגבו,

 כלכלי סיוע למתן כתנאי האמריקאי,
בריטניה. להצלת אמריקאי

ל היתד, לא צרפת ראש־ממשלת לגבי
 לדעת חזקה. כה אישית טינה אמריקאים
ו היוזמה באו לא המערביים, המומחים
 צרפת ממשלת מצד למיבציע־סיני התוכנית

 וקבוצת הצרפתי הצבא מחוגי אלא דווקא,
 מזה, חוץ באלג׳יר. הקולוניאלית הלחץ
 שבבוא הצרפתים על לסמוך היה אפשר
 ראש־ממשלתם, .את בעצמם יפילו היום

לבקרים. חדשות כמנהגם
 נקט ישראל לגבי קודם. יישבר מי

 ב- הראשון הרגע מן אייזנהאור הנשיא
 תרוויח לא ישראל העיקרון: שוט־ברזל.

 מן כתוצאה ביותר הקטן הרווח את אף
ה דרישותיה אפילו ישלה. ה״יתוקפנות״

 יתקרבו לא — חופש־השיט כגון — צודקות
 הגשמתן לקראת אחד קטן בצעד אף

ממיבצע־סיני. כתוצאה
 השאיר לא ועיקבי פשטני יכה עיקרון

 היווה הוא ולתימרון. לגמישות מקום שום
 הן :ישראלי הישג כל בפני קיר־ברזל
ליש אל־שייח׳. בשארם והן עזה ברצועת

 על בראשה להכות אלא נשאר לא ראל
 ישראל על היה השבוע להיכנע. או זה קיר

 לא איש האפשרויות. שתי בין לבחור
 שההחלטה במיקרה בטוח, להיות יכול
 הראש קודם: יישבר מי להיאבק, תהיה

הקיר. או

עיחשח
המסתת חוד׳

 משה הוחלף מאז דבר. היה בראשית
 שר־החוץ, בתפקיד מאיר בגולדה שרת
 בסקו־ ביומו יום מדי היומון מצטיין החל
 כי נדמה היה מה משום עיתונאים. פים
 מראש לנחש מפתיע בכישרון מחונן הוא
הישראלי. מישרד־החוץ יגיד או יעשה מה

 פעלו לא אל־אנושיים כוחות שום אולם
 מישרד־ :למדי אנושית היתד, הסיבה כאן.

לסו בסוד הידיעות את מוסר היה החוץ
זמר* חנה החיננית, דבר פרת

הת זמן כמה במשך השלל. חלוקת
 עילאית. בסבלנות היומונים שאר אזרו
הקו עיתוני ׳שאר הסערה: פרצה ואז

 הידיעות בשלל חלקם את דרשו אליציה
 את העלו אחדותיהעבודה שרי הסודיות.

 עיתונם שיתוף את דרשו בממשלה, העניין
 על הם גם ישבו העיתונים עורכי למרחב.
 סודות שכמה הסכימו הכל זו. מדוכה

 תדמור (״שוקה״) ליהושוע גם מגיעים
 על איש שטרן, ולגבריאל למרחב, איש

**. המשמר
 להצדיק הממשלה אנשי ניסו תחילה

 את מסננים שהם והסבירו מעשיהם, את
גוש יישאו שלא כדי במתכוון, הידיעות

 לכתובת יגיעו אך רשמית, ממשלתית פנקא
 בכך. הסתפקו לא העורכים אולם הנכונה.

 רק להשתמש מדוע בצדק, טענו לסנן, אם
העיתו את להפוך לא מדוע ו חורים בשני

 גדולה, למסננת כולה הקואליציונית נות
בתורנות? יתחלפו שהוריה

״ ודייו באונס צבאות מפקדי ״ ; ד
 שיחתם מנושאי אחד לוד. בנמל־התעופה דיין, משה רב־אלוף הרמטכ״ל, עם נפגיש התיכון

האיזור. את צה״ל פינוי לאחר או״ם כוחות לידי סיני חצי־חאי מסירת אופן —
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דבר. עורכת כיום *
תרו מל בפרס שעבר בחודש ׳שזכה **
 שבראשה ועדה מידי האזרח, לזכויות מתו
כהן. חיים (בגימלאות) העליון השופט עמד

 אולם זה. סיכום הושג טרם השבוע
 השלל סוגי שאר כל כמו כי ברור היה

 סודות גם בקרוב יחולקו הקואליציוני,
מיפלגתי. מפתח לפי מישרד־החוץ

ים
נסתמה הפירצה

 של הגדול המרד מאז השניה בפעם
 לקלפיות, הישראליים הימאים הלכו ,1953
האר למועצה נציגיהם את לבחור כדי
 גם היו הראשונה, בפעם כמו שלהם. צית

 גצחון מראש: ברורות התוצאות הפעם
למפא״י.
 נשבעו הים על המרד הוכנע כאשר
לעו כי חיפה׳ מועצת־פועלי של הבוסים

הד זו החלטה חדש. מרד יהיה לא לם
 איגוד- של הממונים מזכיריו את ריכה

 מרצם מיטב את הקדישו הם הימאים.
 השתלטות דרך מעיל אבן־נגף כל לסילוק

האירגון. ענייני על הבלעדית
 קצין תמיד יהיה מאוד גדולה אבן־נגף

 אחרי המרד. מנהיג אשל, נמרוד שני
 שה״ם משרות אשל פוטר השביתה, חיסול

 עד שנים, במשך לחוף רותק (צי״ס),
ב קבועה עבודה למצוא הצליח אשר

 בדרגה, עלה שם פרטית. אניות חברת
 חבריו ובין אנייתו סיפון על התבסס

למיקצוע.
 הוגשו, כאשר ספירה. שיטות שתי

 של השמיות הרשימות הבחירות, לפני
 נמרוד של רשימתו היתד, המועמדים,

 גם הופיע רשימה באותה ראשונה. אשל
 עקיבא שני קצין אחר, מועמד של שמו

ה כינוס ״נאמני הרשימה: שם אור*.
ימאים״.

 ברשימה ראה •נחן, דויד מזכיר־ז־,איגודי,
 אשל נמרוד של בחירתו חגר. קריאת זו

 פירצה פותחת היתד, הארצית למועצה
 הרעיונות אותם כל חדירת לפני רצינית

 החליטה שמועצת-סועלי־חיפה והתביעות,
אפ למנוע החליט נחו כשרים. אינם כי

יזו. שרות
 התומכים רשימת פני על חלף מבטו

 ומצא הימאים״, כינוס ״נאמני ברשימת
 ועקיבא אשל נמרוד של שמותיהם את בה

 הוא לרווחה. נשם המזכיר עצמם. אור
 כי בהסבירו בחזרה, הרשימה את שלח

התומ לרשימת מועמדים של שמם צירוף
 עצמם המועמדים כד,צבעת כמוה כים,
 את פוסל הריהו לכן הם. מועמדותם בעד

 העירעור עירערו. ועקיבא נמרוד הרשימה.
נדחה.

 הבחירות. תוצאות התפרסמו השבוע
ת לשיטה בהתאם שנעשתה בספירה, ה

 מתוך מקומות 22ב- מפא״י זכתה בנית,
 הבחירות לשיטת בהתאם נהגו אילו .28

 בהרבה. מצטמצם זה רוב היה היחסיות,
 קולם את 60 רק נתנו 100 כל מתוך כי

למפא״י.

אנשים
לייכוכיץ/ ישעיהו פרופסור •

ה ״יהודי :אמריקה ציוני בבית בהרצאה
 כאל ישראל מדינת אל מתייחסים גולה

 ההנאה, בעד לשלם מוכנים הם — פילגש
יחד.״ איתה לגור לא אבל

מצפן, מייסדי מארבעת יותר מאוחר *
בלונדון. בגלות־מרצון כיום המתגורר


