
חסן המלך
צעד אחרי צעד

העם
הרצח שר

 להנהיג ן3מו נאמו יובל
סדום חוקי את בישראל -

היא דמוקרטית. מדינה היא ישראל

 כ״דמו־ ,בגאווה עצמה, את מגדירה
 התיכון״, במיזרח היחידה קרטיה

החופשי״. ,העולם של וכחיל״החלוץ
 סיבה עוד לישראל יש כך, אם

 המדינה בוודאי היא בה: להתגאות
 מכהן שבה הדמוקרטי, בעולם היחידה

אזרחים. רצח בפומבי המצדיק שר,
 על בוויכוח סדום. מיטת

 היהודית, הטרוריסטית המחתרת
 השטחים ברחבי סוף־סוף שנחשפה
1 עמודים (ראה הכבושים 0 - 1 3( 

 נאמן, יובל גם דעתו את השמיע
שר־המדע.

 רואים שרבים לפיסיקה, הפרופסור
 ״הדוקטור של ישראלית מהדורה בו

 שנתפס האגדתי המדען סטריינג׳לב״,
 עליו שהשתבשה עד לפולחן־הכוח

 בניגוד מקורית. דיעה השמיע דעתו,
 שאינו ערביים, אוטובוסים לפיצוץ

 את הצדיק הוא השר, בעיני חן מוצא
 ראשי־ של בחייהם ההתנקשות

 שהסתיימה המערבית, בגדה העיריות
מהם. שניים של רגליהם בקטיעת

במדינה
 היו שראשי־הערים מפני מדוע?

 תושבי של המדינית ההנהגה חברי
 לאומית״), להכוונת (״הוועדה הגדה
 השטחים תושבי כל שכמו ומפני

הנ את באש״ף רואים הם הכבושים
הלאומית. הגתם

 מתברר כאשר וגסרית. אש
 בממשלה חבר כי דמוקרטית במדינה
 פושעניות לריעות שנתפס או השתגע,

 מובנת תוצאה היא התפטרותו —
 חלם לא נאמן יובל אך מאליה.

 לפטר חלם לא שמיר ויצחק להתפטר,
אותו.

 של החדשה המשותפת רשימתם
 להיקרא, יכולה איתן ורפאל נאמן יובל

ועמורה. סדום תחיית בצדק,

מרחביים יחסים
ברבאט מישרחת

המולאי הדהים שנים 25 לפני

הגוערננש
̂בעבורה

 שישבו האוליגארבים, רבעת 
£  רשימת הרכבת על לשקוד השבוע \

 אטומים היו לכנסת, מיפלגת־העבודה
 שהשתרר העצום לדיכרוד לחלוטין
 רבין, יצחק פרס, שימעון מסביבם.

 עסוקים היו בר־לב וחיים נבון יצחק
״מישלחות״. בקבלת

 הזה, והמשפיל הביזאנטי המחזה
 הפוליטי להווי המיפלגה את שקירב
 כמעט וביטל השלישי, בעולם השורר

 רפי ח״ב של התעמולתי האפקט את
 לרבאט, לרגל העולים ושאר אדרי

 בדיכאון, המיפלגה פעילי את שיקע
 ומתיסכול מחוסר־אונים ישירות שנבע

תהומי.
וב ידדעי-שם, פוליטיקאים

לר בכירים מועמדים תוכם
 ולמישרות המרכזית שימה

 ספונים ישבו מיניסטריאליות,
 השפעה, מכל נעורים בבתיהם,

דרד על להשפיע מחוסרי-יכולת

 שיחפש מוטב — המיפלגה למנהיגות
אחרים. בכיוונים

סס י ל ת ג

באוטובוס
 חרף דור־ההמשד, שעסקני לא̂ 

 עדיין העכשווית, השפלתם
 המאבק להמשך בעמדת־זינוק נמצאים
 לא מהם איש הבחירות. אחרי הפנימי

 רבים לכנסת, המיפלגה מרשימת יודח
 סקטורים או מחוזות נציגי. מהם

 היטב מצפינים מהם כמה חשובים.
 שעוד וזעם, עברה תיסכול, ריגשות

 אבל .11וד בכנסת ביטוי לידי יגיעו
 נחמה־פורתא אפילו אין ממש לצעירים

כזאת.
 11 כוללת לכנסת הליכוד ״רשימת

 הראשונים, 48 מתוך חדשים מועמדים
 .40 לגיל מתחת מועמדים ועשרה
שלושה השניה, בעשיריה מהם שלושה

 הופיע — טוב כפרלמנטר קצר
 העולה הכוכב עם במסיבת־עיתונאים

 את שינהל זווילי, נסים המישמרת, של
 במקום בסוכנות, מחלקת־ההתיישבות

 של שיבוצו דורשים השניים וייץ. רענן
 החל ברשימה, עשיריה בכל צעיר

 בלתי• דרישה גם השניה. מהעשיריה
 חלום אלא אינה זאת יומרנית

 צעיר־יחסית איש אומנם, באספמיה.
 כמועמד נבחר אלישיב איציק כמו )38(

 אזור), דרוס״(חולון־בת־ים ״דן במחוז
 הם ברשימה להשתבץ סיכוייו אבל

 למיניהם, עולי־הימים שאר גם אפסיים.
 קשרים בזכות בעתונים שאוזכרו
 הסוגים, מכל ושתדלנויות אישיים
 הוורודים. החלומות את לשכוח יכולים
 על המאבק עיקר ניטש שכך, מכיוון
 יוסי הד״ר המיפלגה, דובר של מקומו
).36(ביילי!

 מוצלח מועמד באמת הוא ביילין
 מבריק מרצה הוא הבחינות. מכל

 על שלו שהדוקטוראט למדע־המדינה,
 הישראליות״ במיפלגות ״הצעירים

 יונה גם הוא רבה. תהילה לו הקנה
 למחנה־ בדיעותיו קרוב מובהקת,
 הזכאי במיפלגה המעטים אחד השלום,
הסתיי בלי ״סוציאל־דמוקרט״ לתואר
גויות.

 שביקש מתון נץ בכיר, ח״כ
 השבוע אמר שם, בעילום להישאר
 לתגבר יוכל שביילין הזה להעולם

 מבחינה בכנסת המערך סיעת את
 ויוקרה, כבוד לנו יביא ״הוא איכותית.

 האיכויות כל ספק." של צל לי אין בכך
 הרב ונסיונו הצעיר, המרצה של האלה

מבטיחות אינן המניין, מן כפוליטיקאי

 מתחננות, מישלחות מתרוצצים, עסקנים
בעצמם הכל קובעים המנהיגים וארבעת

 בסג־ תלויים ההחלטות, קבלת
 מהם להציל כדי ני־טוזרונים,

 את שיקבע מידע, של כדל
הקרוב. בעתיד גורלם

 בשנה שתיכננו דור־ההמשו, אנשי
 בצמרת, הלבנה״ ״ההפיכה את האחרונה

 עוצמה לצבירת תוכניותיהם גל הובסו.
 מבוססות היו המנהיגות פני ולקביעת

 המנטרל־ הסיכסוך, של ניצחיותו על
 נועד נבון רבין. לבין פרס בין הדדית,
 להם שיאפשר הקולות, קבלן להיות

הממשית. השליטה את
 שני גם זאת הבינו לביש־מזלם

 היטב לשלוט שהצליחו המנהיגים,
 בוערת עדיין שהיא ההדדית, בשינאתם

 לנבון אשר ומעולם. מאז שהיתה כפי
 במלוא התגלה לא עדיין הוא —

 המעט גם אבל כמנהיג, חולשתו
 הנשיא- הספיק. הציבור לעיני שנחשף
 שאולי לקישוט־צמרת, הפך לשעבר
 לרשימה מאנשיו מישהו להכניס יצליח

 חדשה, לתיקווה שמצפה מי לכנסת.
..- 8 — אתגר על לדבר שלא — חדש לרעיון

 אנחנו מה השלישית. בעשריה נוספים
 מרשימה הצלחה לעומת להציע יכולים

 בתנועת־החרות, לפחות שהושגה, זאת,
מפו דברים מרשים?״ דמוקרטי בהליך
 הזה להעולם שנאמרו אלה, רשים

 צעירי של המנהיגים אחד על־ידי
 את היטב משקפים מיפלגודהעבודה,

 עשרות־אלפי במישמרת. הלוך־הרוחות
 למילחמת־הלבנון שהובלו הצעירים

 האלפים מאות שרון, אריאל על־ידי
 ושאתילא, צברה זוועות נגד שהפגינו

 כלשהו ייצוג על אפילו חולמים אינם
 מפ״ם (גם לכנסת המערך ברשימת
 העתק קשישים). רשימת הרכיבה

הפר הסיעה של מדוייק כמעט
 על־ידי ״מחוזקת״ היוצאת, למנטרית

 איך דיניץ. שימחה של מסוגו איש
לבחירות? כך ללכת אפשר

 השבוע בתחילת שאפשר. מסתבר
 פומבי. למאבק ראשי־הצעירים יצאו
 בטוח כמעט שמקומו רמוז, חיים ח״כ
 הצעיר את מהרשימה להוציא קשה —

זמן תוך עצמו את הוכיח שגם היחידי,

 האמת, למען בכנסת. מקומו את
 ועצוב מפוכח באורח ידידיו, משתדלים
 המקום בין איכשהו לשבצו במיקצת,

ברשימה. 60ה־ למקום 50ה־
 שזהו הסבורים, של מיססרם

 ומידל־ הולד ריאלי, מקום היום
האחרונה. בעת דל

 היחידי, הוא ביילין מקום, מכל
 בשיבוץ רמון לחיים להתלוות העשוי
 לצעירי מוחלט עלבון שאיננו

המיפלגה.
 את מזכירה לכנסת הרשימה

 בירת בקאהיר, האוטובוסים
 מצליח שאינו מי מצריים.

 על איכשהו נתלה מקום, למצוא
 להגיע ומקווה הרכב, דפנות
בשלום. ליעדו

 עצום. הוא ה״נתלים״ מספר
 ״לשעברים״, קיבוצניקים, גרוזינים,
 צעירים השיניים, להם שנפלו פנתרים

 עסקני מרוסיה, עולים מקריחים,
 מיפלגת־העבודה התאחדויות־עולים.

)73 בעמוד (המשך

 את המארוקאי, יורש־העצר חסן, (נסיך)
 בביירות שנשא בנאום הערבי. העולם

 כחברה מדינת־ישראל את לקבל הציע
הערבית. בליגה שוות־זכויות

 ערבי מנהיג אף היה לא ההם בימים
 בישראל, להכיר בפומבי שהסכים אחד
 הצהרתו יד: לה להושיט שכן כל ולא
 איש אך נשכחה. המארוקאי הנסיך של

 שעלה הנסיך ,2ה־ חסן אותה. זוכר אחד
כס־המלכות. על

השנים, במשך ברבאט. ביקור
 לא הוא עשיית־השלום. חלוץ חסן היה

 כמו קיצוני, דרמאתי מעשה עשה
 הוקע לא כן ועל אל־סאדאת, אנוור

 הוקא ולא הערבי העולם על-ידי
 אך אמיצים מעשים עשה הוא מתוכו.
 בכל להשפיע משתדל כשהוא זהירים,

 את ולמשוך הערבי הקונסנזוס על צעד
אחריו. הערבי העולם
 היהודים הגירת את חסן הירשה כך
 בעיות. בדרכם להערים מבלי מארצו

 והשתדל בשקט, זאת עשה הוא אך
 יהודי עם טובים יחסים על לשמור
בחו״ל. מארוקו
 היחידי הערבי השליט היה גם הוא

מאר המארוקאיים למהגרים שאיפשר
 פעם מדי לחזור לישראל, שעלו צו,

 מארוקאיים אישים לביקור. למארוקו
 ושרים בישראל, בשקט ביקרו מרכזיים

במארוקו. בשקט ביקרו ישראליים
בישר סאדאת ביקור לפני ,1977ב־

 של ושליחו דיין משה נפגשו אל,
 הוסכם שם מארוקו. אדמת על סאדאת
 כעבור שנחתמו התנאים על למעשה
 שלום תמורת סיני כל החזרת שנתיים:

מלא.
 חסן עשה 1980 של האחרון ביום
 אליו הזמין הוא נוסף: נועז מעשה

 את קיבל ציונית, ישראלית מישלחת
 היתה שעות. במשך עימה ושוחח פניה
 הישראלית המועצה מישלחת זאת

ב ישראלי־פלסטיני, שלום למען
 ארנון יעקב אבנרי, אורי השתתפות

 במלון גרה המישלחת פלד. ומתי
 על־ידי והתקבלה ברבאט הילטון

לעיר. מחוץ באחוזתו המלך
 כעבור אך חשאי. היה זה ביקור
 שוב השלושה את המלך הזמין שנתיים
 ניו־יורק, ליד הפעם עימו, לפגישה

 את בעצמו חסן פירסם זו פגישה ואחרי
הפגישות. דבר

 אירועי סו־טאווי. של רוחו
 הכיוון. באותו נוסף צעד היו השבוע

 וחברי־כנסת, אישי־ציבור של מישלחת
 אשכנזים, גם אך יוצאי״מארוקו רובם

 כביכול, באה ההזמנה למארוקו. הוזמנה
 כדי במארוקו, היהודית העדה על־ידי

 ברור היה אך יהודי. בכנס להשתתף
המלר. יוזמת זאת היתה כי לכל

 בכך לעורר רצה המלך כי ספק אין
 בראש בישראל. כוחות־השלום את

 אנשי־המערך, הועמדו המישלחת
 הביטחון למען — למישלחת שצירפו

 שיטרית. מאיר איש־הליכוד, את —
 המלך התכוון ברור אך דיסקרטי באופן

הליכוד. נגד להפגין
 דאג המלך כי טענו ציניקאים

 שרוייה מארוקו ארצו. למצב בעיקר
 זקוק המלך חמור. כלכלי במשבר

 וההפגנה אמריקאיות, להשקעות
 את להכשיר יכלה הפרו־ישראלית

לכך. הקרקע
 פעולתו במקומה. אינה זו ציניות אך

 השלום בעניין המלך של. רבת־השנים
 רוחו ריחפה הפגישה על כך. על מעידה

 אש״ף, איש המנוח, סרטאווי עיצאם של
 ראשי עם ברבאט 1976 בקיץ שנפגש
 חסן. המלך של בחסותו מארוקו, יהדות

 לפעול ליהודים סרטאווי הציע אז
 סרטא־ ישראלי־פלסטיני. שלום למען

 חסן בין בפגישה השתתף גם ווי
 ועמד הישראלית, המועצה ומישלחת

 להירצחו. עד חסן עם הדוק בקשר
 ממקום־ הוטסה סרטאווי של גופתו
 מלך־ של במטוס בפורטוגל הרצח

מארוקו.
 הביקור מלכותית. הבטחה

 זכה ואף חשוב, אירוע היה השבוע
 בא הוא בישראל. ניכרת בהבלטה

 היתה אילו לקרות, היה יכול מה לרמוז
 של מדיניות לנהל מוכנה ישראל

)18 בעמוד (המשך

 סביב הזדמנו אחדים ימים פני ^
אז כמה בבית־קפה אחד שולחן /

 בדרך־כלל הנקרא הסוג מן רחים,
 מנכ״ל־לשעבר שם היה ״יודעי״דבר״.

 עיתונאים שני ממלכתי, מוסד של
 ו־ רופא ידוע, איש־תרבות בכירים,

עורך־דין.
 לערוך הרעיון את העלה מישהו

 לידיו נטל המציע טוטו־בחירות.
 — הנוכחים כל את וביקש גליון־נייר.

 התחזית את לסמן — זה אחר בזה
שלהם.

 בהכרח. לקויה זו שתחזית מובן
 המצב הבחירות לפני וחצי חודשיים

 יכולים ומגובש. סופי מלהיות רחוק
 אשר רבים, דברים הבחירות עד לקרות

 על יתר דעת־הקהל. את לחלוטין ישנו
 מהו יודעים אין במאי 31ה־ לפני כן,

 רשימות־הבחירות, של הסופי המיספר
המדוייק. הרכבן ומהו

 על ללמד כדי זו בתחזית יש אולם
 בעיני נראים שהם כפי הדברים

 סטאטי, כמצב לא זו, בשעה יודעי־דבר
̂  ועד מכאן החזויה ההתפתחות לפי אלא

יום־הבחירות.
 על מעט אך הסתמכו בעלי־הטוטו

 עצמם את שהוכיחו דעת־הקהל, סקרי
 לא עדייו רצוץ. קנה כמישענת בעבר

 דעת־ את לסקור שיטה בארץ נמצאה
 כל את בחשבון הלוקחת בצורה הקהל

ה אחרי הישראלי. המצב תהפוכות
 בדרך־ בעלי־הסקרים, עסוקים בחירות

 להם שגרמו הסיבות בניתוח כלל,
לטעות.

 שיטה לפי נהגו בעלי־הטוטו כל
 המיספר את תחילה סימנו הם אחת:
 אחרי רק הקטנות. הרשימות של הצפוי
 כ$ של הסיכויים את לנחש שגמרו

 הכולל מיספרם את סיכמו אלה,
 מה את .120 המיספר מן אותו והחסירו
 הגושים שני בין חילקו שנשאר

הגדולים.
 זה: לתרגיל מפתיעה תוצאה היתה

שש בין הבדל היה שלא כמעט


