
שהיה היש הסוג■ היה וה
 הביא בדיור, שנה 25 לפני השבוע שראה־אור הזה־ -העולם גיליון

 סוויחי, קאד יוסוף הסורי, מהצבא עריק של הבלעדי סיפורו את
 דיווח בפרדם־חנה, בבית־הספר תלמיד לובלינר, גיורא • בכתבת־שער

 מצולמת, כתבה • ה־ בכיתה -מתר הכותרת תחת במוסדו, אלימות על
 קבוצת ניצחון על • דורון רותי על סיפרה המשאית־ נהגת .רותי,

 רדניצקי, היוגוסלבית הכדורגל קבוצת על תל־אביב מכבי של הכדורגל
את .ניצחתי בכתבה במדות, גלזר, שייע המישחק גיבור דיווח
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 בגין, מנחם המחבר של סיפת על דיווח הספתם מדור • רדניצקי:־
סוויחי. קאד יוסוף חסות, מהכלא העתק הגיליון: בשער • -במחתרת

ל בגי! מנחם עבור להצביע רא1ק קיצוני ערבי ס  ג
ר למארטין לדת1ם־ה1י מתמדת במתיחות ב ס
דישת

לתבוסה הזמנה
 חזר הקשיש הערבי עורן־־הדין קוסא, אליאס

 שתזכיריו, — הלאומני המנהיג לחדשות. השבוע
 כלפי ישראל ממשלת של הקיפוח פעולות נגד

 האומות־ למזכירות מגיעים היו הערביים, אזרחיה
 פנה, — לשבוע אחת של בתדירות המאוחדות

 180 של בתפנית היומית, העיתונות לדיברי
 לטובת להצביע לערבים קרא הוא מעלות:

בגין. מנחם של מיפלגתו
 כה לתפנית הלאומני עורן־־הדיו, את הביא מה

קיצונית?
אבו״חמאדה, יוסוף הזח העולם כתב מדווח

קוסא: אליאס עם פגישתו על
 שאלות על לענות מוכן אינו קוסא עורך־הדין

 הזדמנות מחמיץ אינו הוא בטלפון: פוליטיות
 ברחוב הנמצא בביתו, לביתו. עיתונאי להזמין
 הערבים של מגוריהם מקום בחיפה, עסאם

 המנהיג הצהיר בארץ, שנותרו המעטים העשירים
 עניין אינה .הפוליטיקה והמקריח: נמון־״הקומה
 לפנות יכולתי אילו אולם אישית, לסימפאתיה

 — להצביע למי אותם ולהדרין־ ישראל לערביי
 ומצע בגין מנחם עבור להצביע להם מציע הייתי

מיפלגתור

נג מקיבוץ דורון רותי ה11111ע1ה
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 כדורגל, שוערת גס היתה בארץ, ראשונה
בהפגנות. משתתפת בכד, צורן כשהיה וגם,

 בעצמו שייסד קוסא, יודע״. .בן־־גוריון
 השלישית, לכנסת הבחירות לפני ערבית מיפלגה

 ישראל אזרחי חיים לרעתו, זו. הצהרה לבסס מוכן
 כי מאמינים, הם אחת: גדולה באשלייה העבריים

 על הנשק בכוח השלום את לכפות יהיה ניתן
 אין קוסא, של שלדעתו ומאחר ערב. מדינות

 כדאי הציוניות, המיפלגות כל בין הבדל
 שמצעה המיפלגה למען יצביעו שהערבים

זו. דיעה על בקיצוניות מבוסס הרעיוני
 לאזרחי־המדינה מכר תצמח טובה איזו

 תמיכת הסבר. לקוסא יש זו לשאלה גם הערביים?
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 לשילטון. חרות את להביא עלולה הערבים
 רק הקיצונית למיפלגה תיוותר זה במיקרה

 הצהרותיה מכל בה לחזור או אחת: ברירה
 אלה. הצהרות ולהגשים לנסות או התוקפניות,

 ערמומי, בחיוך קוסא ציין השני,״ ,המיקרה
 אלה כל ואת זו מיפלגה מנהיגי את ללמד .עלול

 מאוד.״ קשה לקח הרישמי, הציוני בקו התומכים
 לסיבוב ניסיון כל יסתיים קוסא, של לדעתו

 מידי צבאית בתבוסה ישראל, שתיזום שלישי,
המאוחדות. מדינות־ערב

 לא שבךגוריון משוכנע קוסא קדש? מיבצע
 היה לולא זה, במיבצע להתחיל אפילו חולם היה

 והבריטים. הצרפתים של מוקרמת לתמיכה זוכה
 הכוחות יחסי (על האמת את יודע .בן־גוריון
 מעוניין אינו הוא .אבל קוסא, קובע במרחב),״
 היה כזה במיקרה זאת. יירע הישראלי שהציבור

מייד.״ אותו מחליף הישראלי הבוחר
 אופייני קוסא, שנתן ההסבר, צנזורה. בלי

 למען לפעול הוא חייב כן, אם מדוע, לדיעותיו.
 הזרה מיפלגה באמצעות בעקיפין, אלו דעות

 שתטיף משלו מיפלגה להקים במקום לרוחו,
 שאינו השנון, לגבר היה לכך גם חרות? לרעיונות

 האישיים לאויביו גנאי בתיאורי מקמץ
 לארגן ״אי־אפשר טען: הוא הסבר. והפוליטיים,

 זכות אין האמת, למען ערבית. מיפלגה בישראל
בחסדי שתפעל עצמאית ערבית למיפלגה קיום

 בן־גוריון יהיה עוד וכל — המימשל־הצבאי
 עובדה הצבאי המימשל יהיה ראש־ממשלה,

קיימת.״
 ערבית מיפלגה כי קוסא, סבור מאידך,
 כזו .מיפלגה המדינה. לטובת אך תהיה עצמאית,

 השינאה ריגשי להסרת רבות לעשות יכולה
 הצדדים.״ שני ליבות את הממלאים והחשדות

 הבטיח כזו, מיפלגה של קיומה התאפשר אילו
 בישראל השפעתה להיות יכולה היתה קוסא,

עצומה. הערביות ובארצות
 שחור אישי, באופן לקוסא, נראה העתיד

 אילו המרחב, ואת הארץ את עוזב היה הוא ביותר.
 למקומו. אותו קושרים נכסיו אך יכול. היה רק

 לערביי ולהציע להסתכן קוסא מוכן זאת, למרות
 זה שאין יודע .אני ויוכלו. במידה לעזוב, הארץ

למצב.״ הפתרונות אחד זה אבל פופולארי,

הגבול
חדש כל אץ בדרום
 באו״ם המדינאים לעיני המצטיירת התמונה

 בין גבול ישנו כזאת: בערך היא העולם, ובבירות
 מתמדת. מתיחות יש בגבול והערבים. ישראל

 הישראלים. הורגים ופעם הערבים הורגים פעם
חשוב אחרת, או זו בתקרית מתחיל מי חשוב לא

הרותח. הסיר מן יגלוש לא התבשיל כי לדאוג
 רגילים האו״ם, של מועצת־הביטחון אנשי

 תלונה אליהם מגיעה שבועות כמה שכל לכך
 של שמו בהזכרת אף בוחלים הם אחר. או זה מצד

 יחסם ממנו. מנוס שאין יודעים אך הזה, הגבול
 של המפורסם פסוקו את מזכיר הצדדים, לשני

 .איני ונוצרי: יהודי בין ויכוח על היינה, היינריך
 הנזיר וגם הרב שגם לי נידמה אך צודק, מי יודע

מסריחים".
 בחודשיים פעמיים סרטיים. מצבי־רוח

 למועצת־הביטחון ישראל פנתה האחרונים
 ברור, היה הראשונה בפעם מצריים. נגד בתלונות

 כן ועל תותחים, בהפגזת פתחה ישראל כי
 בפעם דו־צדדית. תקרית של תמונה נתקבלה

 רק כי יותר, בולט הישראלי הצדק היה השניה
נהרג. ישראלי רועה

 לעיני הזדקרה המיקרים בשני אולם
 המצרי: הנציג בפי שהושמעה הטענה, המדינאים

 אם מועצת־הביטחון, את ישראל מטרידה מדוע
 שביתת־הנשק ועדת שירותי את אפילו ניצלה לא

המקומית?
 התשובה כי מענה. שום היה לא ישראל בפי

 המפורסמים ממצבי־הרוח שבאחד היא, האמיתית
 הסכם כי דרמאתי, באופן בן־גוריון הכריז שלו,

 אינה ישראל ולכן מת, מצריים עם שביתת־הנשק
מצריים. עם בוועדות משתתפת

ערי של הדואמטי ]יכוה

צחוני
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מזהףס נמר

1115 הזה״ ,.העולם
11.2.1959 תאריך:

חמשיר
 מלימה קטנטונת סטודנטית

 השלימה. בקולג׳ לימודיה
 הדיקן אהד יום
דקדקן, היה לא

לאמא. כמי־ היתה היא כן ועל

 התלוננה כאשר השבוע, כאיחור. קצת
 הוחזר חדשה, תקרית על המועצה בפני מצריים

 נידמה היה הפעם באו״ם. שיווי־המשקל
 היא ברורה. הישראלית האשמה כי לאו״מניקים,

 בידי שנהרגו וילד, אשה של בגוויותיהם התגלמה
ישראלי. סיור

 ההסבר הגיע שבוע כמעט של באיחור
 בו הוסבר לא למדי: צולע היה הוא וגם הישראלי

 כאשר בדואי, מאהל בתוך וילד אשה נהרגו כיצד
 על ירה מסתננים, אחרי שרדף הישראלי, הסיור

למאהל. מחוץ שעמדו בדואים של קבוצה
לדין. יועמד האחראי שהקצין הודיעה ישראל
 או זה בצד שניים, או הרוג התרגש. לא האו״ם

הרוחות. את הסעיר לא ,הגבול של אחר

אנשים
ואחת שמונים

 ימי־ ישנם בתאריכים. עשירה ישראל מדינת
 פאר ברוב הנהוגים צה״ל, חילות של הולדת

 מיפלגתיים עסקנים של יובלות ישנם ופירסומת.
 העיתונות. טורי את הממלאים עשירית, מדרגה

ממלכתי. ומנגנון תקציב ועדה, יש תאריך לכל
 יום את ישראלית אישיות חגגה השבוע

 הרישום את אף יטביע שהדבר מבלי הולדתה,
 בביתו הישראלי. הציבור חיי על ביותר הקל

 מארטין הפרופסור ישב ירושלים, בטלביה, הקטן
שנה. 81 לו מלאו עת בובר,

 אחד כולו בעולם הנחשב האיש,
 גם והנחשב ,20ה־ המאה של מגדולי־הרוח

והעברי הרוח, בעולם ביותר החשוב כישראלי

השבוע כסוק׳
 בךגוריון: דויד ראש־הממשלה •

 כל להירתם חייבים .למילווה־העליה
 הרוכשים הסינמאים, הממלאים אלה

 אנציקלופדיות על והחותמים מקררים,
 הוא הדבר פירוש כי ל״י, 35 שמחירן

כסף.״ להם שיש
 בן־גוריון, עמוס הדל, של בנו •
 המישטרה, של תל־אביב מחוז מפקד

 תיקי בדבר עיתונאי לשאלת בתשובה
 המישטרה: בטיפול הנמצאים בתי-בושת

 מגזימים, שאתם איך -בתי־בושת...
עלובים.״ בחדרונים הוא המדובר כשכל

 ממחלה, החלים — הערבי בעולם ביותר הנערץ
 בעבודתו ועסק חולשה מחמת פגישות דחה

 צמרת של שלומה מאנשי היה לא הוא המדעית.
הגמדים.

 ישראל של הזילזול אולם בעירו. נביא אין
 — המדינה של ביותר החשוב באזרח הרישמית

כולה. המדינה רוח לגבי מדכא סימלי תוכן בו היה


