
כהעדפת הממשלה, חוגי מצד מרגיעים לרמזים צפה •
 מם שהסתמנו הקודרות ההתפתחויות אחרי ישראל. של המדיני המצכ

 ללא הסיני את לפנות בדרישה הסובייטי־אסיאתי, לגוש ארצות־הברית הצטרפות
 לפי הטצב. לגבי יותר אופטינזיות הערכות ישראל לממשלת הגיעו תנאי,

 המרבי הגוש לריכוך ארצות־הברית של הנוכחית סמדתה מכוונת אלה, הערכות
 אותם לפי מרחבי. לשלום בסופו שיביא ראשון כצעד מהסוביימים, ולניתוקו
 להסדר הצעה מסיני, ישראל כוחות החזרת אחרי ארצות־הברית, תיזם מקורות,

לשיקומם; ותדאג הערביים הפליטים כל את ישראל תקבל לפיה אשר כללי,

ל ב "ו רוו!) ' שםו כויות הז

בידי תשאר עזה רצועת
יישוב תוכניות למימון וישראל המלחמה נזקי על כפיצוי מצן־ים — גדולים

בהסתייגות. לר!בל יש האלו, האופטימיות ההערכות כל את
 ג׳ואחרלאל הודו, ממשלת ראש של שעמדתו כשעה כה •

 חדשה אפשרות תועלה מוכהרןת, לאננזי־־ישראלית הפכה נהרו,
ביותר הרציני המועמד ומצרים. ישראל בין אסיאתי תיויד של

שהוא נדראנאיקה,ב ציילון. ממשלת בנדראנאיקח׳׳ראש אחמד הוא המחוון לתפקיד
 השגת למען הגושהאסיאתי השפעת את להפעיל ינסה קיצוני, אנמי־קוממיסט

והערבים. ישראל בין פשרה של ולסכם
השפעתה. כוח כל את העממית סין תפעיל זה נפיץ נגד •

סיניים, מתנדבים רבבות למצרים לשגר הצעתראיומו על , יחזור ציו.אן־לאי

ה דינ מ ב

מדיניות
הגדולה הקנוניה

שער) (ראה
ה את הכתיר סיים האמריקאי השבועון

 בכותרת: סיני מיבצע על הראשונה ידיעה
 מתואמת מזימה שזו קבע הוא ״הקנוניה״.

״הצר בה אשר בריטית־צרפתית־ישראלית,
הברי המלוכלכת, המלאכה את עשו פתים
ההדק.״ על לחצו והישראלים הסכימו טים

 הבינלאומיים החיים במרכז עמדה השבוע
ה של החדשה הברית ההפוכה: הקנוניה

 עבד גמאל והראיס אייזנהואר דוייט נשיא
 לקדמותו להחזיר היתר. שמטרתה אל־נאצר,

השני. הסיבוב מלפני ישראל של מצבה את
 רב, מדק בן־גוריון, דויד השבוע התלונן

 במערכה ״הצלחנו מפא״י: למרכז במכתב
ה במערכה הצליח האדייב אבל הצבאית,

פוליטית!״•
 הדרמתית שיבתו הסודית. השלוחה

 ממנה הבינלאומית, לזירה אל־נאצר עבד של
ספק בלי היתד, הכידונים, בכוח גורש כמעט

 ושרר וארצישראלים בריטים חיילים בותיה
 ינעל — פארוק קינג פארוק, ״קינג רם בקול

 מיס־ מקום עתה הפכה אבוק!״ ינעל אבוק,
 שפילוב טיטו, ניהרו, כמו אישים של גש

ואירן.
 צלולה בדעת אל־נאצר עבד פיתח תחילה

 הוא כפולה. סחיטה של העדין המישחק את
 ולדו- הרוסים, מידי להצילו לאמריקאים נתן
במ הכל — האמריקאים מידי להצילו סים
 גרם שלו חוסר־הנסיון אולם גבוה. חיר

 היה יכול לאטו, התקדם לו לחוסר־סבלנות.
 שחקן כמו החליט, הוא אולם רחוק. להגיע
אחד. קלף על הכל את לשים פוקר,

 התעמולה לפי לבת־השטן. הכרה
 חזרו העולם עתוני שכל הרשמית, המצרית

 ההתקפה לכך גרמה רבה, בתמימות עליה
 של שובו עם מיד עזה, על הישראלית

 הת־ זאת היתד, משדה־בוקר. בן־גוריון דויד
 הפרות־ כמה בעקבות רבתי׳ צבאית קפה
נחי את הוכיחה והיא קטנות, מצריות גבול
 בעקבות המצרי. הצבא של הגדולה תותו

 החלים המצרית, התעמולה קבעה זו, התקפה
מה. ויהי — נשק להשיג אל־נאצר עבד

 מכירת גס להתחדש עשויה התקינים,
, ,לישראל. הסוביימי הנפס ,

מאי נפט צינור יונח לא •
 היה שצינור'כזה למרות לצפון. לת

 העברת בעיית את רבה במידה פוזזר
 לא התיכון, ליס הפרסי סהנזיפרץ הנפט
ה לביצוע מעשית אפשרות ׳ יכל ׳ דזיןזה.
לחלוטין סרבו ערב שמדינות מאתו דבר;

על־ידיהן המופק נפט העבות להרשות
ל ישראל של לסלונה ישראלי. שטח דרך
 זו בתוכנית בינלאומית נפט חברות עניין

 האוצר' שר של ותוכניתו פרי נשא לא
מקו באמצעים קטן־קוסר, צינגר לחגית
לגניזה. חידון, בלבד׳ מיים
 אגפיים שני בקרוב יתווספו הממשלה ראש למשרד 0

הנגב. לטיפוח ואגף כישראל כמיעוטים לטיפול אגף :חדשים
 ברומא. ישראל שגריר ביום ששון, אלוהו כנראה, יועמד, המיעוטים אגף בראש
שיקדיש ביבי, של הישיר פיקוחו תחת יעמוד בבאר־שבע, שיוקם השני, האגף

חנגב, של יותר אינטנסיבי ביישוב הברוכות לבעיות בשבוע יומיים לפחות
הדרוס. למרחבי ומקצועיים מכניים נוחות גיוס
יתקכל באסיה, ממסעו לישראל, שרת משה של שובו עם 0

מסע ועל החסה קבלת־הפנים טל תחילה. בתרועות מפא״י עליידי
 הכללי המזכיר ינצח מפא״י בסניפי שרת של החגיגיות וההופעווז ההרצאות

 עסקני מבין ניכר חלק עומד זו החלטה מאחורי יוספסל. גיורא המפלגה, 'של
 ותראת במקרה שרת, של הרס מעמדו עיל לשמור יש יכי׳ הסבוו־ הממלגוז,
המועד. בבוא ציבוריים תפקידים עליו להטיל צורך המפלגה

ומעלה מרובעים מטרים 70 של שטח בנות דירות כעלי 0
פתח מעבדים האוצר משרד מומחי מיוחד. חדש מם לשלם יצטרכו

חד־פעמי, מס בתשלום אלה דירות דיירי או בעלי תזויבז לפיה חוק, הצעת
הבסחון. היטלי ברשימת הוא אף שיכלל

 ,1956 לשנת המשכורות העלאת של המוקפא השליש 0
מאבק ללא ישולם לא ,1957 מינואר החל לשלם להתחיל שיש

 הסכומים את לפרוע שיש הדעה קיימת ההסתדרות שבצמרת בעוד קשה.
 הזנאיים השכירים אל לפנות האוצר שר נוטה דיחוי, בל ללא המוקפאים
המצב. עקב ,נוספת שנה של לדחיה יסכימו בי בבקשה הללו, לתשלומים

יובא כאשר הממשלתית. האווירה את יעכד שוב החזיר 0
המקו הרשויות את להסמיך הבא ההסמכה, 'חוק המסת בפני הקרובים ־ביטים
 יעמדו שיפומן, בשמח ומכירתו החזיר גידול לאיסור חוקן־עזד לחוקק מיות

בולל הקואליציה, מפלגות של הכנסת חברי בל בי כן על ;לודתיים הטזריס
 תתפרש כזאת מהצבעת הימנעות טענתם: מחזק. בעד יצביעו השמאל, מפלגות

 של המוסרי תוקפו את ותחליש תקולקסיבית האחריות מעקרון. סתתחמקות
ברו#. יזכה אם נם החוק,
לקראת כישראל. התימנית העדה בקרב סיכסוד צפוי 0

 במערכה מתייצבות בישראל, ■התימנים התאחדות של הפועל לחסד '■הבחידות'
 שמעון ח׳־כ־לשעבר נלוסקא, זכריה ח״כ״לשעבר הסיעות, מנהיגי נייעות. שדרש
למרכבותיחם עדתם את לרתום ינסו שרעבי ישעיהו ■י-שראל וח״ב יכרידי

■ ■׳■ יץר.-ד>;י ׳־י
 בהשמצות מלווה תהיה המערכה מפא״י. או. הדתיים הצ״ב, של הספלגוביות

איטיות. ובהאשמות קולניות
השנה. יתעכב המדינה מכקר של השני הדו״ח פירסום 0

 לשירות גוייס המבקר ממנגנון חלק כי תהיה לכך שתינתן הירשמיוז הסיבה
המלחמה. פרוץ עס צבא'

והנמל המחנות - א־טור של תצלום־אוויר
— הבלתי־קדוש המשולש בפני נסיגה

 של — והרה־ד,סכנות — המרכזי המאורע
 כשלונם את הוכיחה היא האחרון. החירש
בבריטנ המומחים־לעניני־ערבים של הגמור

ובישראל. — בצרפת יה,
 המעצמות פעולת של האמיתית המטרה

 סגן־האלוף של הפלתו היתד, מצריים נגד
 בטוחים היו המערביים המומחים המצרי.

 שהיו הידיעות לפי קשה. מלאכה זו שאין
 אל־נאצר, עבד של שלטונו התערער בידיהם
לחסלו. כדי קטנה דחיפה רק דרושה והיתד,

לכות שהגיען הצבאיות, השלוחות מלבד
 שלוחה גם למיבצע היתד, העתונות, רות

הברי בין הקשר זה היה מפורסמת. פחות
 שדגלה מצרית, מחתרת קבוצת לבין טים

 מוחמר (רב־אלוף) אמיר־ליווא של במנהיגותו
נח בווילה במעצר־בית נמצא נגיב נגיב.
 בסודאן פופולריותו בגלל במולדתו. מדה

 עתה בגופו. לפגוע איש העז לא ובסעודיה
שנד המיוחסים המעמדות בני חסידיו, קיוו
 הראשונה המפלה אחרי כי הצידה, חקו

ה הגנרל את להחזיר הצבא ימהר בחזית
לשלטון. והמתון קשיש

אמ חוץ, כלפי ממחר. הפוקר שהקן
 עבד של מצבו כי כך. הדבר נראה היה נם

רע. בכל באמת היד, אל־נאצר
 הרודן של והמסחררת הקצרה בקאריירה
 לא סיבתה נקודת־משבר. באה גבה־הקומה,

 בשורת דווקא אלא בכשלון, . נעוצה היתד,
 עצמו אל־נאצר עבד את שהעבירג ההצלחות

 את להחיש אותו המריצה הזהירה, דעתו על
מסחרר. בקצב התקדמותו קצב

 את להעמיד הצליח מעטות שנים תוך
וב הערבית, הלאומית התנועה בראש עצמו
 ארצות בכל המשכיל הנוער שאיפת ראש
ל כמועמד הישן. המשטר את להפיל ערב
 גדולה, ערבית פדרציה של המנהיגות כתר
 הערבי לים ועד האטלנטי האוקיינוס ״מן

 בינלאומי גורם הפך ההודי)״, (האוקינוס
 קאהיר, פתחו. על חיזרו העולם שגדולי

ברחו התהלכו שנים עשר לפני עוד אשר

 פס במידה מילה כמעט חזהח חערנה •
 וחזור״ ״הלון במאמר השני הסיבוב סינוס

שבועיים. לפני )996( הזה העולם של

 שרשרת־ את שפתה המעשה נעשה כך
 סיני. במיבצע נסתיימה אשר המאורעות,

לגי אל־נאצר עבד את הפך הסובייטי הנשק
 יותר לדרוש העז הוא הערבי. העולם בור

 הכיר גלוי, כעלבון האמריקאים. מן ויותר
 שהיא מדינה — העממית בסין שעה באותה

הגון. אמריקאי כל בעיני בת־השטן
 ביטל הוא פוסטר־דאלם. מון התרגז עתר,

 הגבוה הסכר את לבנות אמריקה הצעת את
ה המשטר של הקדשים קודש — באסואן

 להגביר שכדאי סברו הסובייטים גם מצרי.
 מצדם סירבו המצרי, הרודן על הלחץ את

 הפרססיג׳ה את להציל כדי הסכר. את לממן
 משהו לעשות אל־נאצר עבד נאלץ שלו,

תוכ את ביצע הוא גדולה. במהירות דרמתי.
 תעלת־ את להלאים הישנה הסודית ניתן

סואץ.
 הכרזת־ זאת היתד, כפולה. מפולת

 שתיהן צרפת. ועל בריטניה על מלחמה
 מכתת בפעולה אמריקה את לשתף קיוו
 כל היה לא לאמריקאים אולם מצריים, נגד

הצר האימפריאליזם שרידי את להציל ענין
 כי קרו הם להיפך, במרחב. והבריטי פתי

הירושה. את לרשת בידם יעלה
 כבר הצרפתים פתחו הסימנים, כל לפי

 הבריטים, כמו הם, מיבצעם. בתיכנון אז
 אילו להפסיד. מה להם אין ששוב הבינו
 מצריים היתד, בשלום, הלאמת־התעלה עברה

 הנפט להלאמת גורמת עיראק, על משתלטת
או הפרסי. המפרץ ובנסיכויות שם הבריטי

 נד סופית מסולקים הצרפתים היו שעה תה
 האימפריות שתי של סופן זה היה אלג׳יריה.
.19ד,־ המאה של הגדולות

 נפרשה פעלו, הסוכנים נשלחו, השליחים
 נחתמו אי־שם בינלאומית. תכנון של רשת

 הוכן הכל קשרים. נקשרו סופיים, חוזים
 אל- עבד את לקבור צריך שהיה למיבצע

 מפלה של הכפולה המפולת תחת נאצר
פנימית. ומדידה צבאית
 אל־נאצר עבד אולם מצרים..." ״יא

 ,היה קריטיות שעות כמה במשך נפל. לא
 את כששידר אולם התנדנד. שהוא נדמה
 שעה ערב, קול ברדיו ערב לעמי נאומו

כבר וחיסולה, התחנה הפצצת לפני קלה

 .אל־ עבד של אי־תלותו את לחזק כדי
 ארצות־ תוכניות את ולסכל במערב נאצר

 בעיני הנראות תוכניות במרחב, הברית
מע התקפת־ננד כראשית הקומוניסטים

הקימייניחמיתבאוזיה עלהחייפשסות רבית
 מסד־ הפשרה גם תיתכן 0

ישראל־כרית־המו־ כיחסי יימת
ת. צו  על־ידי סיני פינוי סיום עם ע

 להורות ברית־המועצות עלולה צה״ל,
 שהוחזר אבראמוב, אלכסנדר לשגרירה

 לתליאביב. לשוב המלחמה, פרוץ עם
הדיפלומטיים היחסים חידוש של במקרה


