
החשאי הביקור
 )5 מעמוד (המשך
 נשיא של ביקורו את הופך סד.

 חשאי לעניין בישראל סיסקאי
 רבה בהצלחה שהוסתר כל־בך,

 ב- כלי־התיקשורת של סידיעתם
ז משבוע יותר משד

 מושבת-
עובדיס

 המדינה של שאופייה תכן ל
ביש לביקור הגיע שנשיאה

מההסבר. חלק מהווה ראל׳
 מדי- היא )015££1( סיסקאי
 יחסית, חדשה שחורה, נת־חסות

הגז האפרטהייד מישטר שהקים
 הוקמה היא בדרום־אפריקה. עני
 של משורה אחת והיא 1981ב־

בת שהוקמו כאלה, פדינות־בובה
 כמו דרום־אפריקה, של חומיה

 ובופותצוואנה. לסוטו טרגסקאי,
 8300ל־ מגיע סיסקאי של שיטחה

מ יותר — רבועיים קילומטרים
 ישראל מדינת של שיטחה שליש

תו- מיספר הירוק. הקו שבתחומי

 בנציגויות להחזיק אמריקאיות
יח ולקיים בישראל, מיסחריות

 ישראליים, שרים עם טובים סים
 בדרום־ לבקר מרבים מהם שכמה

אפריקה.
 לסיסקאי. גם יש בזאת נציגות
 נורדאו בשדרות גמצא המישרד

כשבי דירות. בבית בתל־אביב,
 נמצאו הזה, העולם כתב שם קר
בי שהחזיקו ישראליים כמה שם

 סיס־ ממשלת שונים. טפסים דיהם
ברופ מעוניינת מתברר בך קאי,
ומהנדסים. אגרונומים אים,

מדוע אז
מסתירים!

 אינה דרום־אפריקה משלת רל
 השחורים לתושבים מרשה

 תעשייה לפתח במדינות־החסות
 היא זאת לעומת אך משלהם,

 החקלאות, בפיתוח למדי העוניינת
לסייע. הישראלים יכולים ובכך

ב גם לסייע יכולים ישראלים
במדינות- ״הביטחון״ על שמירה

ב3 סיסקאי עובדים מושבת ; ״
 סיסקאי דרום־אפויקה. של הגזעני הנזישטר שהקים מדינות־החסות שבין

ואיסט־לונדון. פורם־אליזבט אליה, הסמוכות הלבנים לטרי עובדים מספקת

 המיספרים לפי סיסקאי, של שביה
 מיליונים, 1.2ל- פגיע הרישמיים,

 קסו- שבט בני הם התושבים זרוב
18זד במאות סה
 ללחום זה שבט בני הירבו 19וזד
 דרום- של הבריטיים כובשיה נגד

השחו כמו שהובנעו, עד אפריקה,
 והפכו המדינה, של האחרים רים

 זכויות־ חסרי לעבדים־למחצה,
ה בתרבות שנחשבים ומי אזרח

 כתת־ דרום־אפריקה של גזענית
אדם.
ממ הקימה מדינות־החסות את
 במושבות־ דרום־אפריקה שלת

 להרחיק שרצתה מכיוון עובדים,
ה מן השחורים הפועלים את

 הלבנים. של העירוניים מרכזים
עצ של חיצוניים סימנים מלבד
 או בירה עיר דגל, כמו מאות,

 ה- בץ קשר שום אין הימנון,
 במדינות־החסות השורר מישטר

 ריבונית. מדינה של מישטר ובין
 מדינות־הח־ של הביטחון כוחות

 במוש- השקט על שומרים סות
 ה- המישטר למען בות־העובדים

 בשם תפקידם, כל וזה. גיזעגי,
ו הממשלות ראשי של שתפקידם
 אספקה להבטיח הוא הנשיאים

מ עובדים של ושוטפת סדירה
 לבתי־החרו־ למיכרות, מושמעים

הלב של החקלאיות ולחוות שת
בדרום־אפריקה. נים

 של הגזעני המישטר מלבד
 מביר אינו איש דרונדאפריקה,

 האלה. המדינות של בסישטריהן
אי זה או ישראל. מדינת לא גם
הדרום- למדינות־החסות מפריע נו

שא על שהשיב האיש החסות.
 הילטון במלת הזח העולם לות
 באותה הביטחון על הממונה היה

ש סיבה, אקס צ׳ארלס מדינה,
הכו ״מפקד הוא הרישמי תוארו

 הרפובליקה של המאוחדים חות
 סיבה הגנראל את סיסקאי״. של־■

 אחרת בעייה סכל יותר מטרידה
 של בעיתון הקומוניזם. בעיית
 ל־ הגנרל מסביר סיסקאי מדינת
 את מדינתו של השחורים נתיניה

 והמדינית החברתית הפילוסופיה
פשוטים: מישפטים בכמה שלו

 בגובהם, שווים אינם ״אנשים
 וגם בשיבלם, או בכישרונותיהם

 אחד לכל וביוזמתם. בתפיסתם לא
 פרודוקטיביות, של שמה דרגה יש

 ש- לריווחיהם, זכאים והעשירים
 בשההזדמנויות זיעת־דמם, הינם

 כולם... לפני פתוחות להתפתחות
ני שלפניו ביותר החמור האתגר

 מגיפות איגו בימינו העולם צב
 הפוליטי הפשע אלא רעב, או

 האדיב — הקומוניזם של והרוע
 האנושי המין של ביותר הגרוע

המודרני.״
 במקום מתגאה ישראל מדינת

 במערכת תופסת שהיא החשוב
 החופשי״, ״העולם של ההתגוננות

 מיש- אנשי טרחו מדוע ברור ולא
 והמישרדים הישראלי רד־החוץ

ב להסתיר האחרים הממשלתיים
 ביקורו את בל־כך יסודית צורה

 שגם אחרת, ממדינה הנשיא של
ה של חומותיו על שומרת היא

החופשי. עולם
■ ערני,ל שלמה

 הכנסת עומדת שכועות כשלושה כעוד
 עתה, גם הבא• הנשיא יהיה מי להכריע

 על נכון יצחק הנשיא שהודיע מאז חודש
לקו אין עדיין מהתפקיד, לפרש כוונתו

מוס מועמד האחרות למיפלגות אד אליציה
התפ על שייתחרו מועמדים, כמה או כם,

 השרים וחילופי ועדת־החקירה דו״ח קיד.
 שאלת את לחלוטין כמעט השכיחו כממשלה

 מאז זאת, וככל הכא. המועמד של זהותו
רשימת את הזה״ ״העולם פירסם

 שינד כמה חלו הפוטנציאליים, המועמדים
המערך ח״כ : שכהם החיטוב כרשימה. יים

 מסרב שהוא חד־משמעית הודיע הלל שלמה
 _שינוי מוסכם. כמועמד גם לבחירה, לעמוד
 תומכים כמערך ח׳׳כים ויותר יותר אחר:
 כלומר, הרצוג• חיים של במועמדותו היום
 של אשכנזי מועמד שמול הסיכויים רכים

 ככל להציג, הקואליציה תנסה המערך
 טוענים כזה, כמיקרה ספרדי. מועמד מחיר,

 הסיעות לשתי כדירה תהיה לא ככנסת,
 במועמד לתמוך אלא הכית, של הגדולות

 י המפד״ל, איש כורג, יוסף חד״ר אחר, מוסכם
 שונים לאשים השבוע פנה הזה״ ״העולם

שלהם. המועדף המועמד מיהו לשמוע וכיקש

 בגין: מנתם
שב סיום
 קול, (״איציק״) יצחק •

1טל אולפני ג׳׳ג חכרת מנהל
ה  הטוב הפיתרון :,וקולנוע וויזי
 בגין שמנחם הוא, למדינה ביותר

 הוא אישיות, הוא נשיא. -יהיה
 ערבית. מדינה עם שלום עשה

כ לסיים לו מתאים זה לדעתי,
 שלו. הפוליטית הקריירה את נשיא

 הנשיאות• למוסד גם טוב היה זה
ראש־הממשלה. למישרת וגם

₪ן איש
 גור, דני הפרופסור •
 ככית-החולים מנתח רופא

בתל־השומר: שיבא שם על
 מתאים ליבוביץ ישעיהו הפרופסור
 חזון. לו יש ראשית, לתפקיד.

ההת את נכון רואה הוא שנית,
פתחויות.

}(ודאב: 1־130
ונ0ז1 כר
יהושע, כ׳ אכדהס •

 מתאים מישהו יש אם סופר:
 אליאב. (״לובה״) אריה זה לתפקיד,

 הטוב, כל את המייצג האיש הוא
במדיגת־ישראל. והיפה הנכון

 נאווי: !!!1או
ונץן8 יודע
 לשעבר אלמוגי, יוסף •

ה וישכ-ראש עכורה שריה
עי- ראש היהודית: סוכנות

רימלט
 הוא נאווי, אליהו באר-שבע, ריית

 לתפקיד. ביותר המתאים המועמד
חיו נתונים מאוד הרבה לו יש

 נעים־הלי- חיובי, איש הוא ביים.
 לו יש ערבית. ויודע משכיל כות

 האזרחים עם מאוד טובים קשרים
 שבנסיבות חושב ואני הערביים,
לתפ מאוד מתאים הוא הקיימות

קיד.״

מישפטן: סער, צכי •
 את לבטל יש לדעתי ראשית,

 ולהחליפו הקיים הנשיאות מוסד
 ב־ שקיים כפי נשיאותי, במישטר

ה המוסד ובצרפת. ארצות־הברית
 ויש ומגוחך, אימפוטנטי הוא נוכחי

כספי- ביזבוז של מידה גם בו

בגין
 הייתי ברירה, אין אם אך ציבור.
 במיסגרת הנשיאותי לתפקיד בוחר

 הוא כי נאווי אליהו את הקיימת
לתפקיד. שמתאים טוב אדם

 שאקי: אבנו
במינו מיוחד

 ציון, אברהם הד״ר •
באוניבר למישפטים מרצה
 מכיר אני תל־אכיב: סיטת

 בלתי־רגילות תכונות בעל אדם
 שאקי, אבנר זהו שנה. 20 כבר

 שאוהב איש למישפטים. פרופסור
באוניברסי מלמד לזולת. לעזור
איש וירושלים, תל־אביב טאות

הילל
ה בתחומי מתמצא נעים־הליכות,

 מיוחד אדם עדתי. ופער חברה
במינו.

 דיממו: אדמלו
ותיו׳ מחנן

פירסובד אדמון, דויד •
ל מתאים התפקיד לדעתי, :אי

 שכבר אדם בדימום. פוליטיקאי
ש איש בפוליטיקה, קשור אינו
 להכיר לדבר, מתי לדעת צריך

הת לו שאץ איש גינוני־טקם,
תמכתי לאיש. פוליטית חייבות

 איש- הוא רימלט. אלימלך בד״ר
ב ופוליטיקאי רציני איש חינוך,
 שימחה על גם חשבתי דימום.
 לסיים רוצה לא הוא אך ארליך,

שלו. הפוליטית הקריירה את

 בן־אתר!}: ■צווק
באמנות מבין
מר עובד כיכר, שאול •

בכל ממליץ אני 1 ההסברה כז

רג בו
 משש בן־אהרון, יצחק על לב

כ נתן שהוא האישית הדוגמה
אינטלק הוא וכאיש־צבא. חלוץ,
 יודע מחשבה, בהיר איש טואל,

 בספרות בתיאטרון, מבין להתבטא,
בכלל. ובאמנות

דובר טלמור, גידעון •
״ ד אג ש למועמד מתנגד אני :״

 שיוך או מיפלגתי מפתח לפי יקבע
 ן ואינני שמאל איש אינני עדתי.
 שלי המועמד אך למפ״ם, מקורב

 השופע איש זהו חזן. יעקב הוא
 ומד- חיי־פשטות חי חוכמת־חיים,

הופעתו מבין. אחד שכל בשפה בר

'11א1

ה לאדם אותו הופכות ואישיותו
 בצורה התפקיד את למלא יכול

ביותר. הטובה

 גאון: ניסים
ספידדי 1מוע!מ

הפג* איש יקים, מוני •

 חזן: ׳ענוב
״ם1תץ1חוב
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