
במרינה 1ו;1 ו1/2ש הזבויות 72;תצפית

 העם־■ סין כירת כפקין, צירות תקים שישראל להגיח יש •
 שס־הצירות, ציון ללא זה, לצורך הקצבה הכאה. כשגת־הכספים עוד מית,
 לאחר הכנסת, לפני בקרוב שתובא משרד־החוץ, של התקציב בהצעת תופיע

הממשלה. על־ידי שאושרה

ארצות■ כשגרירויות הצכאיים הנספחים לחילופי צפה .
ת י ר כ . ה ב ח ר מ  הנספחים דרנת והאווירייס. הימיים הנספחים כל יוחלפו כן כ

תו גידול על המעיד זבר — קודמיהם של מזו גבוהה תהיה דשיםהח בו שי  הצבאית ח
ארצותיהברית. בעיני המרחב של

הזמנו במילוי תתרכז ישראל יצטמצם. סחורות־השילומים יכוא 8
 כי הדבר פירוש השוטפים. המצרכים ייבוא את תצמצם מגרמניה, הגדולות תיה

 ישראליים מומחים של רב ומספר גרמניים מכניים יועצים בישראל יבקרו השנה גם
הגרמני. הציוד הפעלת דרכי לימוד לשם לבון יישלח

שלה להגשים שרת ינסה אשר נוספת תכנית  של מעמד הקנית הבאה: בממ
משרדי־הממשלה. למנהלי קבע

לאחר העיתונות, עם יחסיו את לשפר ינסה נ׳. כי. כי ייתכן .
ת עלולים נשוא, ללא הינס אלה יחסים כי יועציו לו שהעירו  הן לרועץ לו להיו

הן הבחירות הלחמה־ בעת ם בכמה לאחריה. ו  הוראה ישנה כבר הגדולים מהעיתוני
ריון לדברי נרחב מקום לתת שלא  בן־גו

מיו. להתעלס שהוא, נושא כל ל1 מנאו

 כין הסכסוך להחרפת צפה .
פועלי■ מועצת לכין חושי אכא

 לדרכו מתנגדים המועצה עסקני חיפה.
שי, של הדיקטטורית שעתו שהיה חו  ב

ת: מפעולות־האיבה אחת מזכירה. בו  הקרו
עון הקמת  פוע־ מועצת מטעם חדש שבו

 המועצה של כוחה את שיגביר לי־חיפה,
שי, אבא מול  את זאת עם יחד יגביר חו

 הקבו־ כנגד החיפאית הסיעה גל תעוצמ
הרא הקרבן העיקריות. הארציות צות
עון : שון  ה־ דבר־השבוע, מפא-י, שבו

לסיעת־שרת. שיין

העם
ת ה ב ע ר שת ובג׳ ב מ

 שומרי־החו־ שלחו ההיסטוריה׳ ראשית מאז
 צפונה, מודאגים מבטים כנען ארץ של מות
 בואך דרך ודרומה, ארם־נהריים, בואך דרך
 ההתחרות בגבור :ידעו הם הנילוס. עמק
יכ מעצמת־הצסון, לבין מעצמת־הדרום בין
ב ואילו לרוזחה. לנשום ארץ־ישראל לה

ב הסכנה עומדת המעצמות, שתי התאחד
 ומנותק. בודד לאי מולה הופכת והארץ שער
לפורענות. מועד

החשמונ ממלכת הראש־נה, ישראל מלכות
 פרחו אלד, כל — הצלבנים מדינת אים׳

ו מסוכסך, מסביבם המרחב היה עוד כל
 כובש הצליח עת לטמיון ירדו אלה כל

ידיו. תחת המרחב את לאחד
ה העברי הישוב של הראשית ימי גם
מרח פיצול של בסימן עמדו בארץ חדש

 חתכו הראשונה מלחמת־העולם בתום בי.
 לחתיכות, המרחב את והצרפתים האנגלים

 רקו־ נסיכויות של שלמה שורה בו הקימו
 האימפריא־ לתככיהם משועבדות שהיו בית

 לגדול לישוב שהות ניתנה כך ליססיים.
לעצמאותו. הבסיס את וליצור

 עוד אולם הבלתי-קדושה. הכרית
הרה שינוי חל המדינה, שהוקמה לפני

 משטרת־יש- שד כוח־האדם .
 הכנ־ תאשר אם כמקצת, יגדל ראל

 משי של החדשה הצעת־התקציב את סת
 יזרום החדש כוח־האדם רד־המשטרה.

 ולתחנות־המשטרה לנזשטרת־הספר ביחוד
ובדרומה. במרכז־הארץ הגדולים, בישובים

•1888 אלכסנדריה :עורכי אהמד מרד
ת על מו מודאג מבט כנען, חו

או הרפואה, החקלאות, משטחי כאחד מומחה אתה אם .
 למזרח ביחוד — לחוץ־לארץ הבאה בשנה לצאת טובים סיכויים לן יש המשפט,

ם הטכני הסיוע אנשי הרחוק.  מומחים של בלתי־מנוצל עודף יש בארץ כי טועני
אחדות. מדינות לפיתוח לנצלם מציעים אלה, בשטחים

״כמחנה״ השבועון על להגן כקרוס יצטרך משרד־הכטחון .
הממשל לשכת־העתונות על־ידי הנתמכת העתונאים, אנודת של התקפת־מצח מפני
תנת לבמחנה כי טוענת האגודה תית. ת ני פו  על ידיעות בקבלת בלתי־מוצדקת עדי

מי עלון אינו שבמחנה העובדה למרות צבאיים, עניינים  נמכר אלא צה״ל, של פני
פן בשוק  אילן אודי של האחרונים דבריו פירסום : אחרונה דוגמה חופשי. באו

במחנד״ב

הערכה לפי :כספים של לשיטפון יגרום הכחירות שיטפון .
ת לכנסת, הבחירות יעלו כלכלנים של זהירה ת, לרשויו מיו  הציוני לקונגרס המקו

ליון 35ב־ ההסתדרות ולמועצת ת לכל יל- מי שרין, בדבר, הנוגעים המוסדו  או במי
בעקיפין.

יוחלשו מם־הכנפה של הגכייה פעולות כי לוודאי קרוכ .
ת :הקרוכים כחודשים  עיקולים באמצעיילחץ. ינקטו לא ההכנסה מס לשכו

שלהו היות וכדומה,  המרכזות הבעיות אחת היא מס־ההבנסה בעיית גי יודעת הממ
ת את ת למפלגות הציבור התנגדו .השליטו

 הופעה לגכי והצ׳־כ הפרוגרסיכים כין מלא להסכם המתן .
 נחום ד׳׳ר של מאמציו כי נראה הציוני. לקונגרס ככחירות משותפת

ה בשמח גולדמן בהצלחה. הוכתרו ז

 למזג הצעה הממשלה לפני תובא כקרוע כי הנמנע מן לא .
ת רשות־הפיתוח. עם לישראל הקיימת הקרן את טו :ההצעה מ

 מקרקעות־המוינה, 857־ בבעלותם המרכזים הגופים, שני כי לציבור להוכיח
לטובתו. דואגים

 היתר, הבריטית האימפריה במרחב. סכנות
ב במרחב לשלוט עוד יבלה לא עייפה,

ה מן להתפטר דרך ביקשה היא מישרין.
עקיף. בשלטון להחליפו הישיר, שלטון

האנ את לימד בשנים מאות של נסיון
 של הזרם נגד לשחות אי־אפשר כי גלים

 נוח יותר הרבה אמיתית. לאומית תנועה
 לאפיק להטותו הלאומי, הגל על. לרכב
מסג להקים האנגלים ביקשו לכן רצוי.

 שתיראה אך להם, משועבדת שתהיה רת
הרא המטרד, את כמגשימה עין למראית

 אחדות :הערבית הלאומית התנועה של שונה
ערב. עמי

 של ברית הערבית׳ הליגה נולדה כך
 הברית כמו במרחב. הרקובים המשטרים כי

 המאה של באירופה מטרניך של הקדושה
ה על בנויה הערבית הליגה היתר. ,19ד־

 ההמונים, התעוררות מפני המשותף פחד
 הרקוב המצב על לשמור הנואש הרצון על

מחיר. בכל הקיים
במסג נתקלה ישראל פאלוג׳ה. לקח

הראשו השעות 24ב־ כבר זו מאחדת רת
 עליה עלו כיוונים משלושה לקיומה. נות

במא מערבי. בנשק מצוידים הליגה׳ צבאות
 העברי, הרגלי החייל אותם הדף נואש מץ

יח מנוחה של שנים כמה למדינתו קנה
סית.

 מלחמת של הקרב בסערת גם אולם
הער הליגה בחומת הבקיעים נתגלו תש״ח

וה הפרת בין המסורתית הקנאה בית.
 שצה״ל בשעה ישראל. לעזרת באה נילוס
 הגייס ראש על המכרעת מכתו את הנחית
 הדיביזיה כלל הופעלה לא בדרום, המצרי

ובן־בריתה, במשולש, שחנתה העיראקית

 האנג־ על־ידי העיר בהפצצת שנסתיים *
שה לים. שחיטת כיבו  וראשית אוכלוסיה, ו

מצריים. של הבריטי הכיבוש

 שלו. עורו על היטב שמר הירדני, הלגיון
הלוח של מלבם נשכח לא הבגידה לקח
 מפקד־פלו־ היה מהם אחד המצריים. מים
אל־נאסר. עבד גמאל בשם צעיר גה

ה ע קי ל. ש פורמ מבחינה אולם כחו
 המטרד. ואיתר. קיימת, הליגה נשארה לית

 : חברותיה לכל משותפת שהיתר, היחידה
כ לכך התיחסה ישראל ישראל. השמדת

 את שלחה לשנותה, שאין תופעת־טבע אל
 הפונטנציאלי בן־הברית לעבר זרועותיה

 לא תורכיה אולם תורכיה. : במרחב היחיד
 (העולם במרחב הנעשה בכל מעונינת היתד,
 קשר לא ממש של אינטרס שום ).900 הזה

ישראל. אל אותה
 את לפורר נעשה לא ישראלי נסיון שום
 הגבול. על בן־ברית לרכוש הערבית, הליגה
 של אהדתו את לרכוש אחד, מוטעה מאמץ

 שקע הירדן, מלך איבן־חוסיין, עבדאללר,
 המדברי׳ הנסיך ערמומיות של הרך בתול
 עבדאללה רציחת עם חי לכל חיים שבק

 קטנים מאמצים עשרות כמה בירושלים.
 פטרול של משלב מעולם יצאו לא אחרים

דיפלומטי.
 מלחמת קציני לתחיר״ מצריים קמה בדרום

 שמרו דיקטטורה׳ הקימו הניגפים תש״ח
 ישראל. כלפי בלתי־מחייב סגנון על תחלה

ישר יצאה העבר, מורשת לחץ תחת אולם
 האימפריה של האחרון השריד על להגן אל

 הקדושה המטרה נגד במצריים, הבריטית
 תעלת־סואץ שיחרור :מצת לכל ביותר
הצטר החדשה מצריים גם הבריטים. מעול

המרחבית. לחזית־האיבה פה
ת ר ד פ ג ס. נ  כשעמדו השבוע, נילו
חו מעל ההיסטורית משמרתם על הצופים

 הבחינו סביבם, והשקיפו ארץ־כנען מות
ה המפנה במרחב. שואגת רעידת־אדמה כי

 הלי הקמת מאז המרחב ביחסי ביותר גדול
 בחובו נשא הפוליטית, המפה את שינה גר.

ל חדשים סיכויים גם אך חמורות, סכנות
ישראל. מדינת

ש והנילוס, הפרת בין העתיק הסיכסוך
האד פני על עלה דורות, משן חבוי היה
מצ במרחב. 1 מספר עובדה שוב הפך מה,
 לחמה הערבי, העולם של הגדול האח רים,

 מדי־ שאר רוב נגד שלה זכות-ד,בכורה על
נות־ערב.
 ממשלת ראש היד, לכך הגלוי הגורם
 בבגדאד, שביקר מגדרם, עדנאן תורכיה,

 תורכית״ לברית ד ים, הניח וביירות, דמשק
 דא־ פוסטר ג׳ון היה הנסתר הגורם ערבית.

 מ־ בבנין וחבריו האמריקאי, שר־החוץ לס,
הוושינ משרד־הבטחון של חימש־ר,צלעות

גטוני.
 את מחיר בכל להרחיב ביקשה אמריקה

 את לסתום המרחב, על שלה הצבאי המערך
 שביקשה בשרשרת הפעורים החורים אחד

 נואשה היא הסובייטי. לגוש מסביב ליתך
 למטרה הערבית הליגה את לרתום מזמן

 עתה הליגה. את לשבור החליטה לכן ז־
 את שהקים המערב :זו מטרה הוגשמה

ל יכלו המרחב נסיכי אותה. שבר הריגה,
 יחי לקח, המערב נתן, .המערב התפלל:

!׳׳מבורך המערב שם
יש היתד. לכאורה ישראל. נגד ;שק

ל הליגה. שבירת על לשמוח צריכה ראל
הפוך. המצב היה מעשה

 שמספר המדינה מצריים׳ שלטה בליגה
 כל של התושבים מספר על עלתה תושביה

 התנגדה מצריים יחדיו. הליגה חברות שאר
 גמאל המערבי. לגוש המרחב להצטרפות

 קומוניסט כל בארצו שתלה אל־נאסר, עבד
מ התרשם ידו, את לשים היה יכול עריו

 שיחק ההודי, נהרו ג׳והארלל של עמדתו
ב עמוד־תווך תהיה שמצריים הרעיון עם

 כראש כי ידע גם הוא חדש. ניטראלי גוש
 משקל בעל הוא יהיה כזה ניטראלי גוש

 על להטילו שיוכל משקל — גדול בינלאומי
ה את מצריים כשתגשים כפות־המאזניים

 ועל הסודאן על השתלטותה של הבא שלב
צכון־אפריקה.

ולישראל. למצריים משותף רקע נוצר כך
ל מזמן הצטרפה שממשלתה ישראל, כי

 כי ידעה מעשית׳ מבחינה המערבי גוש
 סכנת־ פירושה אמריקה בידי הערבים זיון
לה. מוזה
ש ברגע : אשליה שום להיות יכלה לא

 תהיה ישראל על הערבית הנשק עדיפות
הריאק הערבים .המשטרים יצאו גדולה, די

 על תל־אביב. לעבר למסע־השמדה ציוניים
 ברור היה באנקרה, היפות ההצהרות אף
בישראל. בגדה תורכיה כי

שן )8 בעמוד (המ

902 הזה העולם


