
תצפית
 אנשי לבין הברית כארצות ישראל שגרירות כין הסיפסוד #

אבן שאבא לאחר וינבר, ילך שם הציונית וההסתדרות הסוכנות
 הנחותיו את לקבל עליהם כי ברורות הוראות לאנשייהסוכנות לתת משרת תבע

 ״בלתי־עדיו״, באופן פעלו ציוני־אמריקה כי טוען אבן .המדינית לפעילותם בקשר
 מגעו על שיקשה דבר — האחרונות בבחירות הדמוקרסים לצד בגלוי יצבםבהת

.בעתיד הרפובליקאיים השלטונות עם

הבחי־ דאחר יבוטלו והתעשייה והמסחר האוצר משרדי .
ת,  אלה חוגים כלכליים. חוגים של הצעותיהם את הממשלה תקבל אם רו

 הממלכתי, הבנק הקמת עם הכלכלי מתוכנו נתרוקן משרד־האוצר כי טוענים
 את בידו שירכז והמסחר, הכספים משרד את הבאה ממשלהב להקים מציעים

במדינה. הכספיות הסמכויות כל

שמורות) הזכויות (כל

 פעולתו את יפסיק ארן זלמן השר של מנהל־ההסברה .
להחלטת בהתאם יוקפא, ותקציבו הבחירות לפני חודשים שלושה
 פעולת־ שיתוק את דרשו הצ״כ הכלליים. הציונים לחץ תחת בממשלה שנתקבלה

 מפא״י של לתעמולת־הבחירות תוספת יהמה לא הואש להבטיח כדי המנהל,
לגתיים.מפ לצרכים בעקיפין, או במישרין ינוצל, לא תקציבו וכי

אם נוספות, פנימיות סכנות צפויות הכלליים לציונים .
 הצעירה• ישראל שלה, ארגון־הנוער ובין המפלגה הנהלת בין ההתנגשות תחריף
 לעצמאות טוען המפלגה, של בועד־הפועל צירים ארבעה שהשיג זה, ארגון
 מן לא פעולותיו. על חמור פיקוח דורשת המפלגה הנהלת ואילו יותר, גדולה
במפלגה. מפעילות יורחקו הארגון מראשי כמה כי הנמנע

האברים התאחדות עם הצ״ב הנהגת של ההתנגשות
 אשר האיזוריות, הבחירות לשיטת ההנהגה תסכים אס היא, אן! תחריף
 אנשי את ימריצו האכרים כי אפילו ייתכן תוקף. בכל לה מתנגדים האכרים

 צעירי־המפלגה כי ייתכן החיכוכים כל על נוסף .הצ״ב שורת את לעזוב המושבות
 נדחתה שההצעה פי על אף ,הפרוגרסיביס עם בעיית־האיחוד את מחדש יעוררו

המפלגה. מוסדות על־ידי מה זמן לפני

לאחרונה שנערך בסקר ומתרופף. הולך מפא״י בשורת המתח #
 המחזיקים איש אלף 140 ביןמ כי נתגלה המפלגה של האירגונית המזכירות על־ידי

 בסניפי־ שנערכו לאסיפות ף.אל 60 רק מסים משלמים המפלגה, של חברבכרטיס־
 המתנדבים מפא״י פעילי ומספר בלבד, איש אלף 15 הופיעו השנה משך המפלגה

.800 על עולה אינו רחבי־הארץ בכל שכר) (בלי

קבוע כתב .הארץ״ היומי לעתון יהיה בקרוב כי ייתכן .
 מתנהל כך על משא־ומתן המזרחי. הגוש מארצות אחת בבירת או במוסקבה,

 הסובייטי, משרד־החוץ של העיתונות מחלקת לבין העיתון מערכת בין עתה
 סיכויים יש אנשי־העיתון לדברי בתל־אביב. הסובייטית השגרירות אנשי בתיווך
 באירופה עתה המשוטט סאמט, שמעון למשרה, מועמדה הסכם. להשגת טובים

הרשות. בהשגת הוא אף מטפל המזרחית,

תוך להופיע עומד ״למרחב״ אחדות־העבודה עתון .
 העובדים. מגל סופית והורכב ההכנות כל למעשה שהושלמו אחרי שבועיים,

 באיצטלה אחדות־חעבודה מפלגת על־ידי שהוצא השבועון ן,מצפ : הראשון הקרבן
כדי ניכרים סכומים בלע מצפן : הסיבה כביכול. בלתי־מפלגתי, שבועון של

היומי. העתון למימון עתה דרושים אלה סכומים המצטבר. גרעונו את לכסות
: מינויים של רב למספר יזכה החדש העיתון כי ברור זה עם יחד

למרחב. על מחבריו שניים כל להחתים החליט המאוחד הקיבוץ

 יקימו לצ״כ המקורבים מסחריים, חונים כי הנמנע מן לא #
 שהינם המעוניינים, החוגים ל״ציס-שהם״. מתחרה ספנות חברת

 להשיג הצ״כ לחץ יצליח אם עתה מבררים יצוא, סחורות של תעשיינים ברובם
 משאות בהובלת תחילה תעבוד החדשה החברה מכספי־השילומים. אניות להם גם

לחברה המוצע השם בה. שותפים שיהיו הפרטיים, המפעלים בעלי בשביל
^גלים.
 וארצות-ערב ישראל של תנועות-חשמאל נציני כי ייתכן #

החודש שתיערך העולמית, השלום מועצת כעת במגע, לבוא יצליחו
 פרופסור המועצ.ק, מנשיא קבלה כבר השלום מועצת מזכירות בסטוקהולם.

הצדדים. שני בין פגישות שורת לארגן מפורטות הוראות קירי,—ז׳וליו פרדריק
תגשים אם הקרוב, כעתיד יקטן לחוץ־לארץ השליחים מספר .

 מחוץ־ שלה אנשים להביא מפלגה לכל לאפשר תוכניתה את היהודית הסוכנות
 לאחר יוחזרו אלה אנשים בארץ. השתלמות לשנת מסויימת, מיכסה לפי לארץ,

 תוכתר אם הישראליים. השליחים מקום את ימלאו לארצותיהם, ההשתלמות
.807נ־ס השליחים על והסוכנות המפלגות הוצאות יקוצצו בהצלחה, זו תוכנית

לישראל תובא שיתוק־ילדים ננד נסיוב של נדולה כמות #
החדש, בנסיוב הניסויים תוצאות יהיו אם הסכם־השילומים, במסגרת

 הגרמני הנסיוב כי המומחים קבעו כה עד חיוביות. ,1955 במרס רק ינודעו אשר
האמריקאי. על בהרבה עולה

 סיכויים דך יש הרחוק, המזרח אמנות את חובב אתה אם .
ורקדנים זמרים להקת של בהופעתה הקרוב בעתיד לחזות

 את לשכנע הצליחו כבר העממית, בסין שביקרו ישראליים, שליחים סיניים.
 לאישור עתה מחכים לישראל, אמנותית משלחת, לשגר הסיני משרד־התרבות

לנסיעת־המשלחת. הסיני משרד־החוץ

הוצאות-הנסיעה את ולפרוע לאירופה לנסוע תוכל בקרוב .
 לקוחות מחוסר הסובלים משרזי־תיירות, כמה לשיעורין. בתשלומים

 החדשה השיטה כי תקווה אל אולם שיטת־התשלומים. בהנהגת עתה מעיינים
 לחודשיים־שלושה, לאירופה תיסע אם : ההוצאות של סך־הכל הקטנת פירושה
.שנתיים משך לחודש ל״י 100 לשלם תצטרך

במדינה
העם

אינטדיאנטיס אלפי פמה
 בין להבחין יודע הגון מפלגתי עסקן כל

 החשובים ובלתי־חשובים. חשובים דברים
 רשיונות־ייבוא, שיכונים, חבילות־מזון, : הם

 בבחירות, קולות הרוכשים הם מס־הכנסה.
ח״כים. של גורלם קובעים

ב פעוטי־משקל הבלתי־חשובים, הדברים
 בעיות־ הסדר עניני־בטחון׳ הם בחירות, יום

עו הרשימה בתחתית מדיניות־חוץ. המרחב,
הישרא הדמוקרטיה דמות פעוט: ענין מד

חוק־הבחירות. של מאופיו הנובעת לית,
 אינטליגנטים,״ אלפי כמה של ענין .זה

 .זה הצ״׳ב. של חשוב מנהיג מכבר לא אמר
הרחב״. הקהל את לגמרי מעניין לא

 עתונאי חזו השבוע האפסים. שלטון
 ל- הוזמנו הם בלתי־רגיל: במחזה ישראל

התנ של בצרור נתקבלו מסיבת־עתונאים,
דע את בינתיים שינתה המפלגה צלויות:

 הצ״כ. המפלגה: המסיבה. את ביטלה תה׳
הבחירות. חוק הנושא:

ש מישהו של דעתו על עלה בינתיים כי
להש עלולים אינטליגנטים אלפי כמה אותם

 היתד, לא אחרים. אלפים כמה עוד על פיע
 דעת־הקהל, של פתאומית התפרצות שום
ספק: שום נשאר לא אולם מרד־המונים. שום

ב קיבל המכריע ברובו הישראלי הקהל
 הבחירות חוק את לשנות ההצעה את חיוב

 במשטר- לחלוטין מאס ),886 הזה {העולם
 בישראל, לעצמו, הקורא הרקוב הקנוניות

דמוקרטיה.

עמ אינטליגנטים״ אלפי ״כמה אותם לפני
מ למפלגות לתת לא חשובה: משימה דה

 לכיסוי שעטנז בגד שום פשרה, שום נוח.
שי של כלאיים שום שלטון־האפסים, מערומי

ה האחד הדבר במקום לבוא יכלו לא טות,
 של הגג, עד המסד מן מוחלט, שינוי דרוש:
 ידיים 120 לכנסת כיום המובילה השיטה

עצמאיים. ראשים 120 במקום מתרוממות,

מדיניות
א׳ שלב ישמעאל:

 את בחשכת־לילה עבר שנים חמש לפני
 נימר סוס. על רכוב ערבי הישראלי הגבול

ב שפקד ומשופם, נמוך גבר חווארי, אל
 למחצה הצבאי הערבי האירגון על שעתו

 תל־ נגד יפו על בהגנה השתתף נג׳אדה,
הפלי אירגון כנשיא עצמו את הציג אביב׳

 הגיש הוא ארצות. בשלוש הפלשתינאיים טים
ו ישראל בין ברית־שלום מהפכנית: הצעה
 מדינות־ערב, השתתפות בלי פלשתין, ערביי

והפיצויים. בעיית־הפלימים חיסול תוך
 מוכנה בשעתו, היתד״ לא ממשלת־ישראל

 חביב היה שלא חווארי, מהפכנית. כה להצעה
 מן ירד בחוץ, שנשארו הערבים, על במיוחד
 כעורך־דין פרקטיקה פתח הפוליטית, הבמה

 לידי בא הוא מת. לא הרעיון אולם בנצרת.
 :העולם מבצע־ישמעאל בתוכנית נוקב ביטוי

 פנייה כי ההנחה על בנוי׳־ .שהיתר,),877 הזה
 כנה הצעה תוך פלשתין, פליטי אל דרמתית

 למוטט עלולה בעייתם, לפתרון ורחבת־לב
ישראל. נגד האחידה הערבית החזית את

 בלבד מעטים שבועות כפרים. פגישה
ל היועץ הופיע התוכנית, פירסום לאחר
 רפאל, גדעון במשרד־החוץ, המרחב ענייני
לה כדי קול־ישראל, של המיקרופון לפני
 ראש־השנה, ברכת את לערביי־הארץ ביא

 הצעות־השלום את הזדמנות באותה השמיע
 דיבורים אלה היו לא הפעם הישראליות.

 עליו החג לאחר מיד כי ידע רפאל סתמיים:
 הראשונה, הפעם זו להיפגש׳ לפריס׳ לצאת

 קטן סעיף הסדר לשם ערביים׳ נציגים עם
 בדרך־ למכשול העומדות הבעיות, במכלול
לארצות־בערב. ישראל בין השלום

 דה־ בשדירות קטן במלון נערכה הפגיש־
הישר השגרירות לבניין בסמוך ווארגאם,

 בלווית למקום שהגיע רפאל, בפריס. אלית
 אבני ודן בן־דור שמואל עובדי־השגרירות

ה קונגרס של נציגים יסו1ת חצי שם מצא
ברמא נמצא מרכזי אשר הערביים, פליטים

 ודמשק. קהיר בעזה, פזורים וסניפיו ללה
 עזיו עורכי״דין: שני גם היו הבאים בין.

חמודה*. ויחיא שחאדה
 — הפגישה נערכה בגלל אשר הבעייה,

 בבנקים שהוקפאו פקדונות־הערבים, שחרור
וה דקות, עשר תוך הוסדרה — ישראליים

 על ביקורת למתיחת עברו הערביים נציגים
 תוך ראש־השנה, ערב רפאל של הצהרתו
ידידו שיחה אלא אינם דברי־,ם כי הדגשה

האזין רפאל רשמי. ערך כל .חסרת תית,

 ל' תזכה היא כי בכנות הבטיח לביקורת
ממשלת־שראל. של תשומת־לבה

 רפאל של תשובתו היתד, פחות לא כנה
 ממשלת של יחסה בדבר הערבים שאלת על

ה לנציגי סיפר הוא הערבי. למיעוט ישראל
 לאזרחי ביחסה הממשלה לבטי על פליטים
ב אימון ייהיד, לא כי אמר הערבים, ישראל
מל של מצב ישרור עוד כל הערבי, מיעוט

 הבטיח למדינות־ערב, ישראל בין קרה חמה
ב השלום ייראה בו ברגע ישתנה, היחס כי

היש העיתונות הן כי גם ציין רפאל אופק•
 להגזים מרבה הזרה העיתונות והן ראלית

ה ■הנציגים בארץ. הערבים מצב בתיאור
הגיבו. לא דבריו, את שמעו ערביים

 במינה, המיוחדת הפגישה נע. הגלגל
 נסתיימה זר, דיפלומטי נציג על־ידי שסודרה

,ידי פגישה הציע רפאל ידידותי. בהלו־רוח
 נציגי־הפלי• נוטפת. מחייבת״ ובלתי דותית

 רצתה לא אשר שראל, ממשלת הסכימו. טים
 רק עליה פירסמה הפגישה, למשתתפי להזיק
מעורפלת. הודעה

ב ויצא רפאל גדעון שב שעבר בשבוע
 ש־ הזר, הנציג לאירופה: פרטית שליחות

 לו הודיע כבר הערבים׳ לבין בינו תיווך
 רפאל הבאה. הפגישה של והמקום הזמן על

 אשר הנציגים, מן כמה ייעדרו הפעם כי ידע
 לממשלת־ ניראו לא שלהם כוונות־השלום

מרו חשיבות לזה יחם לא הוא אולם ירדן.
ההת גלגל נעשה. כבר הראשון ■הצעד בה:

 אך לאט, לנוע החל הישראלית־ערבית קרבות
בבטחון.

)8 בעמוד (המשך

 ל־ ניתנים אלה נציגים שני שמות רק *
 על־יד' לאחרונה נעצרו והס היות פירזזום,
 הציבורי הסדר בהפרת נאשמו ירדן, ממשלול

הבחירות. בעת

 המדבר סמלי תוכן בעדת תמונה להנציח צלם כידי עולה רחוקות לעתים
ישראל מדינת נשיא שד ידו את מנשק מכורדיסטן עולה זו. בבתמונה ללב

892 הזח העולם


