
יהמנוצח בן־דודו ערירי חורמה מלחמת ליו
 מזכירות את שתוציא רחבה, קואליציה

 כחלום- מיד הובהרו מתסבוכתה, מפ״ם
תעתועים.
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סיי!ז אמר כה
^א^כצורהללראמזד שהבהיר איש

 אל־זועבי. סייף־אל־דין היה ביותר טית ) |
 לראשות- בן־דודו בחירת על לו שנודע ברגע
 בו מפא״י, למזכירות מיברק הריץ העיר
 לו שנראה מה על וגופרית אש שפך

 כינה אפילו הוא מפ״ם. של כבוגדנותה
 בבטחון כפניעה עבד־אל־עזיז בחירת את

 ארבעת בשם איים, הוא העיקר: המדינה.
תצו אם כי המערך, של הערביים הח״כים

יצ לא הממשלתית, לקואליציה מפ״ם רף
ממ יקים ״שאשכול בעדה. הארבעה ביעו
 סייף־אל־דין. יעץ הדתיים,״ עם שלה

שלופה. החרב היתד, רגע מאותו

 הידיים את ירימו ואז היותר, לכל חודשיים
שנכשלו.״ ויגידו

מוש סייף־אל־וין של השחורה הנבואה
 אין. אשר יסודית, עובדה על תתת

 זה ברגע חייבת נצרת עיריית להכחישה:
 והפרשי־ משכורות בפיגורי ל״י אלף 200

 כבר התיכוניים המורים לעובדיה. שכר
יוכ לא עובדי־הנקיון שביתת־אזהרה. ערכו

 חברת להם. המגיע לתשלום עוד להמתין לו
 בלי לחכות תוכל שלא היא, אף רמזה המים

לה. שחבים החוב לחיסול סוף
 פרח, יעקוב נעים־ההליכות, העיר מזכיר

 המנדאט, בימי עוד העיר מועצת חבר שהיה
 עד כחמור הכספי העניין את רואה אינו
 122 עד 120 משלמים ״אנחנו כך. כדי
 מקדימים פעם משכורות. לחודש לירות אלף
 כועסים, והמורים הפקידים משכורות את

מענ ומקבלים מסים אוספים להיפך. ופעם
מד, הפיתגם: שאומר וכפי והלוואות. קים
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הוו׳ טאו השוסון: מאחורי הסומוגיסס
 לרדת מוכן שהוא אמר ״עבד־אל־עזיז

 ״שלא במרירות, סייף־אל־דין לעג מהכסא,״
 הוא טובות. יעשה שלא לו. מברוק יירד.
 כשייכשל יירד הוא חמתו. ועל אפו על יירד

 לו שאין פשע עשה הוא העיר. בניהול
 לא אבל לסלוח, אפשר דבר כל על כפרה.

 הוא? מי בכלל, מדי! יותר זה כזה. פשע על
 שום הוא מפ״ם בלי לכנסת? הלך מי בכוח
 חבר־ זרקה ובגללה בו, רצתה מפ״ם דבר.
 לא, קולות. נותנים לא לי מוצלח. כנסת

 נותן הוא קולות. נותנים לא לסייף־אל־דין
העוב של בקילות בחרו לא אותי קולות.

 האלה. בבחירות שגיאה היתד, בקיבוצים. דים
 הרשימות, פיצול בגלל קולות 2500 הפסדנו

 רק אותה. לתקן ויש — שגיאה היתד,
 מה לנו אין אותה. יתקנו חדשות בחירות
לפחד.״

 יורשו כי לשעבר, ראש־העיר סבור מדוע
 הוא הקופה ״מצב מעמד? להחזיק יוכל לא

 המדינה מנהיגי כל המכיר אני, רע. בכי
 בעיות כל את לפתור יכולתי לא הזאת,
 שהקומוניסטים מאמין מישהו האם העיר.

 לעיר תתן הממשלה בבקשה, בכך? יצליחו
 מישהו האם החוק. לפי שמגיע מה כל

הה! יספיק? שזה עצמו את משלה
 אחרי זמן. חודשיים רק להם נותן ״אני

 יוכלו לא תפקידם. את למלא יוכלו לא זה
 הפקידים אולי לפועלי־הנקיון. שכר לשלם

 זה אבל נוספים, חודשיים לרעוב יסכימו
 200 זה ברגע חייבת העיריה הסוף. יהיה
 מאיפה לעובדיה. משכורות לירות אלף

בקופה. אחד גרוש אף אין להם? ישלמו

 הולך.״ זה וככה בכף. מוציאים בסיר שיש
 הכיבוש ״מאז מפא״י. חבר עצמו הוא

 לשבת לו מפריע אינו זה אבל הישראלי״,
 קושי יה־ה ״אם בעיריה. הקומוניסטים עם

 מסיבה יהיה ״זה התנבא, העיר,״ בניהול
 לגייס פעם כל יוכלו לא לגמרי: אחרת

 נסיון. לי יש לישיבה. השמונה כל את
 כדי ובבתי־קפה בבתים לעבור צריכים היינו

בישי המועצה חברי השתתפות את להבטיח
 ששה נגד מפא״י תשעה היינו ואז בה.

 כשהקו־ יקרד, מה לכם תארו קומוניסטים.
 יכולה היא קול. של חודו על תישען אליציה

 בחודש.״ פעמים חמש ליפול
 עוד נשמע עובד, אברהם העיר, גזבר

ושו מפא״י, איש הוא גם אופטימי. פחות
 חודש־ ״כל סייף־אל־דין: של המסור תפו

בירו הדלתות על דופקים היינו חודשיים
 קצת עוד מבקשים בתל־אביב, או שלים
 שליש מיוחדות. בעיות יש לנצרת כי עזרה.

 והן לכנסיות, שייך העיר בשטח מהרכוש
ה מימי עוד מסים מתשלום משוחררות

 נזק גורם זה לעיר עבד־אל־חאמיד. סולטן
 זרם האלה הכנסיות מביאות למדינה רב.

 יותר לנו מגיע לכן תיירים. של גדול
 באיזה אבל אחרות. לערים מעניקים מאשר

הקו את הממשלה משרדי יקבלו פנים סבר
 עזרה?״ לבקש יבואו כאשר מוניסטים,
 בנצרת השבוע ציירו שרבים התמונה

 לשיתוק יביא הכספים חוסר קודרת: היתד,
 החיוניים השירותים של מוחלט אך הדרגתי

 אחריהם הנקיון, פועלי ישבתו קודם בעיר.
 מקורות תפסיק אחר־כך והפקידים, המורים

יסכים ראש־עיר איזה המים. אספקת את

אל-זועב׳ עבד־אל־עזיז והחזיק!זעמה המשתדל המנצח
 יתפטר, הוא בתפקידו? ולכהן להמשיך אז

חד קואליציה להרכיב אפשרות תהיה ולא
שה מה לעשות הפנים שר יצווה אז שה•

 המועצה פיזור מאודו: בכל רוצה מערך
חדשות. בחירות ועריכת
 הקשיים בשיא נוסף: קלף המערך בידי

 התפט־ את נציגיו שבעת יגישו העיריה של
 בכפר כשנה לפני נוצר כזה תקדים רותם.
 ומפ״ם הקומוניסטים הצליחו כאשר יאסיף,

הפנים שר מפא״י. בלי קואליציה להרכיב

ונוצרית. מוסלמית — לשתיים משמונה
ה הופעת המערך? מול אז ייתייצב מי

 הופעתה וודאית גם כן וודאית. קומוניסטים
 העולם תנועת מטעם חדשה, רשימה של
 עדיין ברור שאינו מה חדש. כוח — הזה
עבד־אל־עזיז. יופיע בה הצורה היא

 הימים תוך מפעולתו, מפ״ם תסתייג אם
 לקואליציה להצטרף בלהיטותה הקרובים,

 ברחוב גמורה המפלגה תהיה הממשלתית,
לתכתיב עבד־אל־עזיז אז ייכנע אם הערבי.

ת ר צ נ
 לפזר לו המתיר בחוק, סעיף על אז הסתמך

ביכול אין לדעתו אם הבוחרת, המועצה את
לספ חייבת שהיא השירותים את לספק תה
 נסיון ייעשה בנצרת גם כי להניח יש קם.

 הנוכחית. המועצה תפוזר וסוף־סוף דומה,
 לנסות סייף־אל־דין, כדברי אז, יוכל המערך

הטעות״. את ״לתקן כוחו בכל
★ ★ ★

בבחירות? יקרה מה
 תהיה מה בנצרת: שואלים ביום כר ך*

 שוב יוצג האם החדשית? הבחירות דמות
 נגד המערך? מועמדי בראש סייף־אל־דין

 המפא״יניקים אפילו הזדעקו זו אפשרות
״ה השבוע: מהם אחד התפרץ השרופים.

 שלטון הוא הנהיג שסייף־אל־דין שלטון
 מיני כל על שמועות מלאה העיר רקוב.

 שהתחילו אנשים על מלוכלכות. פרשיות
 וילות עתה והבונים כלום, ללא עבודתם את

 שותפויות מיני כל על קומות. שתי בנות
 מוניות לעשר שניתנו הרשיונות לניצול
 מתחת העוברים הכספים על בעיר. חדשות
 על העיריה. של הסיטוני בשוק לשולחן

 חומרי־ הברחת על דלק. חשבונות ניפוח
 סודות.״ בה אין קטנה, היא נצרת בנייה.

 סייף־ אם יקבעו האלה השיקולים לא אולם
 היא, ההנחה לאו. או מועמד יהיה אל־דין

 נוראה כה מכה ספג שהמערך אחרי כי
 בוחרי את ללמד יתאמץ השלטונית, ליוקרתו

 לכל יוכיח ואשר יישכח, שלא לקח נצרת
 את לשבור אי־אפשר כי ישראל ערביי
 שמסיבה ייתכן ומנגנוניד,. מפא״י שלטון

 של הערבית המחלקה ראשי יתעקשו זו
 על לין, אמנון וחתנו חושי אבא המפלגה,
 זמן באותו מחדש. סייף־אל־דין של הצבתו

המערך של הרשימות מספר את יקטינו

 לאפשר כדי העיר מראשות ויתפטר מפלגתו,
 גמור היא גם יהיה — חדשות בחירות
 במעמדו ייאחז אם אולם ציבורית. מבחינה

הדמוקר זכותם על אמיצה מלחמה וינהל
 עירם בראש להציב העיר תושבי של טית
 יוכל אז כי — להם הנראית ההנהגה את

 ממש, של כמנהיג חדשות בבחירות להופיע
 גדולה סיעה בראש לעמוד סיכויים בעל

הנוכחית. מסיעת־היחיד יותר הרבה

המנוח!
ובלבד הקודס,

 ראש־הע׳ של
 על־ למוסך

תעבור שלא


