
במדינה
העם

מארוקאית פצצה
 חסן של המהסבנית הצעתו

 סיבה בגלל גאה מלד־מאדוקו
הרוטציה התקרבות אחת:

 לפני מארוקו, מלך חסן, קיבל כאשר
 המועצה מישלחת את שנים שלוש

 ישראלי־ שלום למען הישראלית
 פשוט: שלו המסר היה פלסטיני

 השלום למען לפעול יכול אינו ״חוסיין
 זקוקים הם לבדו. ערפאת לא וגם לבדו,

לזה!״ זה
 טוב יותר ״הוא פרס: שימעון ועל

מהליכוד!״
 נחלץ השבוע הטיבעי. המועמד

 שיתוף־הפעולה את להציל כדי חסן
 זמנית שהתפרק וחוסיין, ערפאת בין

 ליצור נחלץ גם הוא הנדון). (ראה
 עוד כל לתהליך־השלום, חדשה תאוצה

 ממשלת־ישר־ ראש הוא פרס שימעון
אל.

 שמנהיגי־ערב המפתיעה: הצעתו
 ישיר במגע שיבוא מהם, באחד יבחרו

 אותו עימו. וייפגש פרס שימעון עם
 את מציע שחסן ברור היה — מנהיג
 על למנהיגי־ערב ידווח — עצמו

 הקרקע תוכשר וכן הפגישה, תוצאות
 והעולם ישראל בין ישיר למשא־ומתן

 ״רגן, של בתיווך צורך בלי הערבי,
וקרייסקי״. מיטראן
 מתאימות תכונות כמה לחסן יש

זו: לשליחות
 חסן הציע 50ה־ בשנות עוד •

ושיש בישראל, יכיר הערבי שהעולם
 זאת היתה הערבית. לליגה תצטרף ראל

 אי־ ערבי מנהיג של הראשונה הקריאה
בישראל. להכיר פעם

 נערכה שבה המדינה מנהיג הוא •
 ניסחה אשר הערבית, ועידת־הפיסגה

נק היא הערבית. תוכנית־השלום את
 תוכנית־ נוסחה: שבה העיר שם על ראת
פאס.
ברע עיקבי כתומך מקובל הוא •

 בגדה פלסטינית מדינה של הקמתה יון
 בין ובברית אש״ף, בהנהגת וברצועה,

וירדן. אש״ף
 ער־ על חוסיין, על מקובל הוא •
פרס. שימעון על וגם פאת

נמ בינתיים הקשר. את לחתוך
 לתווך המאמצים המרחב ברחבי שכו
 חוסני הנשיא וחוסיין. ערפאת בין

 מאמצים השבוע לכך הקדיש מובארכ
 ושליט סעודיה מלך עשו וכך עילאיים.

קשה. היה הדבר עיראק.
 הרוטציה, שעון מתקתק בינתיים

 באה הצעתו היטב. לכך מודע וחסן
ההסתב של הגורדי הקשר את לחתוך

 את להזיז כדי הירדנית־פלסטנית, כות
 ראש הוא פרס שימעון עוד כל העניין

ממשלת־ישראל.

החוצה! - מתנדבים
 לפגי הקיבוצים סגירת

מרהבי־העולם המתגדבים
מבאיבה תעודת־עגיות היא
 ידידי- מתקבצים שבו מקום בכל
 של דמויותיהם בולטות בעולם, ישראל

 ובאיטליה, בדנמארק ״המתנדבים״.
 צעירים בולטים ובגרמניה. בצרפת

 בקיבוצים זמן־מה ששהו אלה, וצעירות
 של עמוד־השדרה ושהפכו בישראל,

שוחרי־ישראל. ציבור
 שהוא א׳ דגניה קיבוץ הודיע השבוע

 לפניו המתנדבים. הזמנת את מפסיק
 אחד מהם אחרים, קיבוצים שני כך עשו
צפו דומה החלטה השומר־הצעיר. של
בכו ואולי אחרים, רבים בקיבוצים יה

לם.
 לגורם הפכו המתנדבים הנימוק:

 הקיבוצים, צעירי אצל העיקרי החינוכי
 אחריהם הלכו ובנותיהם הקיבוצים בני

 לנישואי־תערובת גרם הדבר לחו״ל,
רבים.

 להעלות קשה החומות. מאחורי
 בפשי־ יותר מכאיבה הודאה הדעת על

הקיבוצי. של!?רעיון טת־הרגל
לקי באו והמתנדבות המתנדבים

האנו החברה את בו שראו מפני בוץ,
ה המיתוס בעולם. ביותר היפה שית
 יחד חברו הקומונה של והמיתום ציוני
 אידיאליסטיים, צעירים למשוך כדי

 ארצות־העו־ מכל ולא־יהודים, יהודים
לם.

 קורה כי הקיבוצים מודים עתה
 אל נמשכים בני-הקיבוצים ההיפך:
 המתנדבים, באו שממנו הגדול, העולם

 אל נמשכים שהמתנדבים מכפי יותר
הקי של האידיאלית החברה הקיבוץ.

 והבנות, מהבנים חלק מרתקת אינה בוץ
 קופנהאגן אל יוצא וליבם בה, שנולדו
 התק תרבות אל גם ואולי ולונדון.
והסמים.

 המהם־ סמל פעם שהיה הקיבוץ,
 שמרנית. לחברה מכבר זה הפך כנות,

 תיקווה מתוך ומתבודד, מסתגר הוא
 שעריו, ליד ייעצרו מבחוץ שההשפעות

לאי ולהניח השערים את לפתוח תחת
החוצה. להקרין הקיבוץ של דיאלים

 במיוחד ממאיר ושיקסעס. גויים
 שבלט ״נישואי־תערובת", על הדיבור

הקיבוץ. בהודעת
 הוא ״נישואי־תערובת״ המושג עצם

 גיזענית־דתית.־תברה משמעות בעל
 פוחדת אינה פתוחה לאומית־חילונית

 סיכוי שיש מפני נישואי־תערובת, מפני
 ישתרש בן־המקום עם המתקשר שהזר
 מפני הפחד המקומית. בחברה דווקא

(״טוהר גיזעני הוא כאלה נישואין

 ״גויים״ מפני (הפחד דתי או הגזע״) ׳
ו״שיקסעס״).

 תעודה היתה לא זו הודעה כך, או כך
 למדינה, מזיקה והיא לבעליה. כבוד של

 היעילות מדרכי־ההסברה אחת אשר
עתה. נסתמת שלה ביותר והפוריות

מיפלגות
מהומה רוב
מאומה רא עד

 שמיר של תמוגתו
 והמובה ההמום

בעולם לזעזוע גרמה
בוו בוועידת־חרות, המהומות לולא

 ברחבי אליה לב שם איש היה לא דאי
 בגדר נשארת היתה בארץ וגם העולם,

מאורע־זוטא.
 שלהן. את עשו המהומות אולם

 לחדשה הוועידה הפכה בארצות־הברית
 רונלד הנשיא נסיון אחרי מייד ,3 מס׳
 (ראה בניקראגואה להתערב רגן

בפילי החדש המישטר וכינון להלן)
פינים.

 התיכון מהמיזרח אחרת ידיעה שום
 באמריקה. תשומת־הלב את משכה לא
 ישראלי הופיע שבו פורום בכל אד

הלי ״האם בנוסח שאלות עליו הומטרו

 שרון אריאל ״האם או מתפרק?״ כוד
עכ נקברה ״האם או לשילטון?״ מגיע

הרוטציה?" שיו
 הרושם את מתה״. ״הרוטציה

 יצחק של תצלומיו עשו ביותר החזק
כש העולם, בעיתוני שהופיעו שמיר,

 הרושם ומזועזע. מוכה המום, נראה הוא
גמור. שמיר הכללי:

 האמריקאיים המומחים הגיעו מכאן
 והעיתונות הקונגרס הממשלה, בחוגי
 גמור, שמיר פשוטה: מסקנה לכלל
 הרוטציה המנהיגות, את תפס שרון
מתה.

 לאנשים להסביר ניתן בקושי רק
 חרות של באסיפה כזאת מהומה כי אלה
מקו שיטה אלא יוצא־דופן, חזיון אינה
עניי את לסדר תנועת־החרות של בלת
 בעוד כוח: של סימן בכך יש אולי ניה.

 והעייפה השקטה שמיפלגת־העבודה
 האוב־ בקליטת נכשלה )7 עמוד (ראה
 תנועת־ הצליחה בארץ, החדשה לוסיה
 שלמים, ציבורים אליה למשוך החרות

מגו פוליטית תרבות עדיין להם שאין
וחיים. תוססים שהם אר בשת,

 שקיווה מי ואכן, הנוראי. אריאל
 הרוטציה ולחיסול התנועה, להתפרקות

 לעמוד השבוע היה יכול בעיקבותיה,
 הסיקו הסימנים, כל לפי טעותו. על

ההגיו המסקנות את המחנות שלושת
 ביחד לחיות עליהם נגזר המצב: מן ניות

שנגזר כשם הכוח, את ביניהם ולחלק

 שמיר יצחק עליית עם להשלים עליהם
הרוטציוני. ראש־הממשלה לכס

 אידיאולוגי או פוליטי ויכוח באין
 כל אין המחנות, שלושת בין כלשהו
 הוויכוח כאשר נוספת. לפשרה מניעה

להימ תמיד יכול בלבד, השלל על הוא
 בין מהותי הבדל אין כאשר פיתרון. צא

 * כל יכולים היריבים, המנהיגים שלושת
 וכל השלישי, נגד להתחבר מהם שניים
וזמנית. מיקרית תהיה ברית

 לעשות שלהם הרגילה הדרך ״זוהי
 בארצות־ ישראלי פרשן אמר ביזנס,״
 חששו הם נרגעו. ושומעיו הברית,

 אריאל לעליית המהומה תביא שמא
 רעיון — המדינה לראשות שרון

העולם. ברחבי עמוקה חרדה המעלה

חוץ יחסי
בגיקראגואה ערפאת

 ״ מוחצת מפלה גחל הנשיא
 היהודים את לגייס בנסיונו

 תעמולת-זוועה. באמצעות
 אמרו לישראל, בניגוד

לא; היהודים;
אמריק תחנות״טלוויזיה במאות

 דקה של סרט־תעמולה הוקרן איות
רגן. רונלד הנשיא תומכי מטעם אחת,

 ביותר החשובה ההצעה על לחם רגן
 להגיש השניה: תקופת״נשיאותו של

 (״קונטראס״) לאנטי־מהפכנים עזרה
בניקראגואה.

 המירקע על גבולנו״. ליד ״טרור
 לפתע ניקראגואה. של מפה הופיעה
 מועמר של תמונה עליה הוקרנה
 אתם ״האם אמר: והקול הלובי, קד׳אפי

 על דריסת־רגל ירכוש זה שאיש רוצים
ביתנו?" סף

 תמונתו המפה על הופיעה אחר־כך
 רוצים אתם ״האם ערפאת. יאסר של

גבולנו?" ליד יתמקם שהטרור
לת ״עליכם הקריין, הכריז לא, אם

בנשיא!" מיד
 * היהודים אל בגלוי מכוון היה הסרט

 ערפאת־טרור־ המישוואה וידידיהם.
היהו את להבהיל נועדה ניקראגואה

ברגן. לתמוך אותם ולהמריץ דים,
 בעיתוני בכתב. גם נערכה זו מערכה

 בין התחרות נערכה ארצות־הברית
 מדיניות־הנשיא את המגנות מודעות

 בה. שתמכו יותר) מודעות(גדולות ובין
 יהודיים ואישים רבנים הופיעו בשתיהן
^ ומעמדם. תואריהם ציון תוך אחרים,

 האחרון, ברגע בלפור. הצהרת
 הודיע בבית־הנבחרים, ההצבעה ערב

 השילטון כי דרמאטי בנאום הנשיא
 את רודף בניקראגואה הסאנדיניסטי

 שלהם בתי־הכנסת את שורף היהודים,
 היום למחרת בהמוניהם. אותם ומגרש
 אישיות ברינקנר. בלפור הרב הצהיר

 המצב, את חקר שהוא ידועה, ליברלית
 נשרפו בתי־הכנסת כוזבת. ושההאשמה

 שהסאנדיניסטים לפני מיסתורי באופן
 * מהא- ברחו והיהודים לשילטון, הגיעו

 בעריץ תמכו שרובם מפני כן, לפני רץ
 השילטון סומוזה. אנאסטאסיו המודח,
היהודים. נגד דבר עשה לא החדש
 של חשיבותם את הוכיח זה כל

 זה. במאבק האמריקאיים היהודים
 מקום בכל עמדו היהודיים הליברלים

 רגן רגן. מדיניות נגד המאבק בראש
 אותם למשוך נואש, במאמץ ניסה,

לצידו.
 כולה אמריקה הישראלים? היכן

ההצ נערכה כאשר נשימתה את עצרה
בקונגרס. המכרעת בעה

 זכו מתנגדיו אותה. הפסיד הנשיא
 מכה זאת היתה קולות. עשרה של ברוב

לנשיא. קטלנית, ואולי מוחצת,
 מא־ שכל הוא הפרשה בכל המוזר

 עמדו שבמרכזו הזה, בק־האיתנים
 שום עורר לא ארצות־הברית, יהודי

 המצוי הישראלי בישראל. התרגשות
 בארצות־ אולם אליו. לב שם לא כלל

 פועלת שישראל רבים מאמינים הברית
 ארצות־ כשליחת הקלעים מאחורי
 ה״הקונ־ את ומדריכה מחמשת הברית,
 התפקידים כל את וממלאה טראס"

 על אוסר האמריקאי הקונגרס אשר
 שההחלטה ומכיוון לבצעם. הנשיא

 לקשור ממשיכה הקונגרס של החדשה
 להטיל הנשיא עשוי הנשיא, ידי את

ישראל. על נוספים תפקידים
הגיזענות נגד החוק
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