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 במיכללת מרצה צ׳ורבה היה כבר אז זה.
 אלא־ ^מדינת האמריקאי חיל־האוויר

 של העיוניים המוסרות אחד — באמה
 כאדם נודע לימים מערכת־הביטחון.

 למקורות־המו־ ישירה גישה לו שיש
מערכת־הביטחון. של דיעין

 אז היו האמריקאיים מוסדות־הביון 1
 ל־ ההתנגרות מתנועת מאוד מודאגים
 הם באוניברסיטות. ויאט־נאם מילהמת

ש — מוסווים אירגונים אלפי הקימו
 מו־ אגודות־סטורנטים, להיות התיימרו

 כדי — פוליטיות קבוצות סדות־מחקר,
להס נגדה, להטיף זו, בתנועה להילחם

מבפנים. אותה ולפוצץ לתוכה תנן
להרפתק־ הזדמנות־זהב זאת היתה

צ׳ורבה יוזם
כהנא מאיר וגם

המ מקבוצות־השוליים לטיפוסים נים,
הסוגים, מכל פוליטית לחלאה טורפות,

 הסי־ מידי נדיבה בהכנסה לזכות כדי
 אחרים, ומוסדות האף־בי־איי איי־אי,

 אלה. בניסיונות הון־עתק שהשקיעו
מוסוות. בדרכים תמיד הועברו הכספים
 פיקטיבי מכון הקים צ׳ורבה יוסף

כתו בעל מאזחדים, ׳זעצי־סחקר בשם
 — וטלפון תא־דואר — פיקטיבית בת

בניו־יורק. היוקרתית בשדרההחמישית
 בשם צעיר היה במוסד שלו השותף

 לימים כנוצרי. שהתחזה קינג, מייקל
 מאיר בשם טוב יהודי זה שהיה התברר

 צ׳ורבה־חור־ של ידיד־הנעורים כהנא, ׳
בה.

 בין השותפות האף״כי־איי. סוכן
 כאשר לכן, קודם עוד נוצרה השניים

 ביולי, 4ה־ תוועת בשם גוף ביחד יצרו
 ארצות־הב־ של יום־העצמאות שהוא
 אמריקאי פטריוט אז היה כהנא רית.

 היהודי שבתחום שגילה לפני גדול,
יותר. להשיג אפשר

 בקמפוסים לגייס נועדה התנועה
 ויאט־ במילחמת תמיכה האמריקאיים

 חתומים היו התנועה מודעת על נאם.
מנ קינג, מייקל יו״ר: צ׳ורבה, ״ג׳וזף
הל.״

 בראיון כהנא, הודה שנים כעבור
 כי פלייבוי, לירחון־הערווה שהעניק

האף־בי־ של סוכן הימים באותם היה
כזה. היה שותפו גם וכי איי,

משר שוב. צ׳ורבה ג׳וזף צץ עכשיו
 הוא מי את — רבים אדונים של תם

כעת? משרת

דיעות
 או אשכנז■□ -

לבנים יהודים
סעודית מודעה

מוצאם את מסבירה
בצורה היהודים שר

הם מאוד. מקורית
ורוסים. אתיופים

 יש הסעודים. את להרגיז כדאי לא *
שע מילחמה להשיב כדי כסף די להם
רה.

ל הקורא מיסתורי, גוף גילה זאת
 על הדיווח דייקנות למען ״ועדה עצמו

 להניח סביר באמריקה". התיכון המיזרח
ה הפיקטיביים הגופים מן אחד זהו כי

 השדולה פועלת שבאמצעותם רבים,
בארצות־הברית. הישראלית

ש גדולות, מודעות פירסם זה גוף
 שחורות במזימות סעודיה מואשמת בהן

מכי למנוע המטרה: ישראל. להשמדת ״י
לסעודיה. אמריקאי נשק רת

 ידם• את טמנו לא הסעודים אולם
 ב־ הופיעו ימים כמה כעבור בצלחת.

2668 הזה העולם
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:,הסוד הססנם
גיסים - חנוש־ר

 פרס שימעון יכול שבהם ההישגים מהם שאלה:
 שבה בת־השנתיים התקופה על בדברו בגאווה, לנפנף

ממשלת־האחדות־הלאו־ של כראש־הממשלה כיהן
מית?

 (תוך הלבנון מביצת צה״ל הוצאת תשובה:
 שיל- בעת שם שקע שצה״ל העובדה הזכרת

 ריענון (תוך האינפלציה והורדת טון־הליכודו,
 שהאינפלציה העובדה לגבי הבוחרים של זיכרונם

הליכוד). שילטון בעת השתוללה
 תשדירי־הבחירות הפלא־ופלא, והנה,

 אך שמיר, יצחק את תוקפים המעיד של
נימים. משה שר־האוצר את תוקפים אינם

 ניסים? משה את תוקף המערך אין מרוע שאלה:
האל בנכס מטפלים המערך מיקצועני אין מרוע

הליכוד? של ביותר החשוב קטורלי
טובות. סיבות יש תשובה:

הסיפור: וזהו
 המערך צמרת של בישיבה הוחלט שבועיים לפני

יעדים: שני לתקוף שיש
 שמייחסים מהפופולריות נבהלו במערך — ר״ץ •

 באיחור־ ,והתחילו לר״ץ, השונות וההערכות הסקרים
ממשי. איום בה לראות מה,
 שהצליח הממולח, הפוליטיקאי — נימים משה •

 עורר שריה, האוכלת הליברלית, במיפלגה לשרוד
 חיים אחרי ובאמת, צמרת־המערך. בקרב עמוקה דאגה

 יצחק עם וגם פת, וגירעון שריר אברהם עם משותפים
 הליגה עם בקלות להתמודד ניסים היה יכול מודעי,

ושות׳. הברפלד חיים קיסר, ישראל של
 הצלחות עם מזוהה שניסים על־כך זעמו במערך

 לוקח שהוא בכך שר־האוצר את והאשימו לא־לו,
 בעמל שהושגה הכלכלית ההבראה על קרדיט קיעצמו

 לציבור־ להזכיר הוחלט פרס. של שילטונו בימי
 בתוכנית'הכלכלית, בזמנו תמך לא שניסים הבוחרים

 מאומה בעצם עשה לא — לשר־האוצר שהפך ושמאז
נחישות־דעת. של להעמדת־פנים פרט

 על קו־התקפה לגבש התחילו במערך
 בעצמו. והבוטח הסימפטי ניטים משה

 מורכבת להיות אמורה היתה ההתקפה
 תמו־ ללוות צריכים שהיו מקטעי־קריינות,

בשנ מיפעלים קריסת של נות־תיזכורת
 הנוגעים עם וראיונות האחרונות, תיים

שא את לזעזע התכוונו כך על נוסף בדבר.
 על־ ,לאינפלציה הנוגע בכל הציבור ננות

 — בטבלאות האינפלציה המחשת ידי
 — ירידה הליכוד, בימי דראסטית עליה
 פרם של שילטונו בימי — מידרון ממש

 של כהונתו בימי במיקצת עולה ועקומה
 טבלה נמצאת במערך בכירים בידי ניטים.
אדום־ירוק־תכלת. בצבעי כזאת, מוכנה

 את לנצל שהשכיל משופשף, פוליטיקאי לניסים,
 ומקורות־ קשרים לביסוס כשר־האוצר ומעמדו כוחו

נגדו. הצפוייה המיתקפה על נודע מידע,
 כאן אולם השבוע. לסוף תוכננה נקודת־הזינוק

לעזרתו. טראסט ובנקרס אלוהים נחלצו
 לפני בלבד ימים כמה שעבר, השבוע בתחילת

 לטפל זווילי וניסים וייצמן עזר אנשי שהתחילו
הישר לכלכלה צפוייה בלתי פצצה נזרקה בניסים,

 כזר, לפירוק הבקשה — ולמערכת־הבחירות אלית
 במשך ומקור־גאווה הישראלי המשק של פאר־היצירה

האמריקאי. הבנק מטעם שנים,
 זאת היתה כור, ראשי הוכו שבה לתדהמה מעבר
 שפרס, הוא צחוק־הגורל פרס. לשימעון קשה מהלומה
וצוותו) סוייר (דייויד מאמריקה יועצים שהזעיק

ע ■□■□:1 מחייך? הוא מדו
 בבחירות סיכוייו את לאבד עלול היה וקנדה(רסיסה)

 יבשים, מישפטיים צעדים בגלל דווקא הקרובות
הבנק. שוכן שם במנהאטן, בשדרת־פארק שנעשו

 ביום בעיקר — שעבר השבוע בתחילת
 וישירות עקיפות שיחות התנהלו — השני

 המשבר בעניין ניטים לבין פרם בין
 ישראל ההסתדרות, מזכ״ל גם ב״כור״.

 שיחות וקיים בסוד-העניינים, היה קיסר,
נוספים. גורמים ועם שניהם עם

 הפוליטיקאי כזר. בידי לסייע התבקש ניסים
 על לו שנודע להבין לבן־שיחו נתן הערמומי

 נכון המערך. נגדבמצד בקרוב המתוכננות המיתקפות
 מקור־ ומהווה גאוות־המדינה שהוא במיפעל שמדובר

 כור שאלת אך בישראל, רבות למישפחות פרנסה
 גם במערכת־הבחירות. הקו את להטות יכולה

 מידת־הצלחתו על והוויכוח ניסים של הפופולריות
זאת. במערכה חשוב גורם הם כשר־האוצר

השו מתווכיהם על הצדדים, הגיעו לכן
 עומד ל״כור״ הסיוע סמוייה: להכנה נים,
 יינתן, ואכן בחירות של שיקול לכל מעל

 חזיתית יותקף לא ניטים ואילו
בתשדירי־המערך.

 לא מובנים, מטעמים השני. ביום הושגה זו הבנה
 הישירים לנוגעים רק למעשה, רבים. בה שותפו

 שאין נרמז זווילי, ניסים כמו למערכת־התעמולה,
 ניסים. על להתקפה התוכניות את שעה, לפי לממש,
מהליכוד. לחבר׳ה לספר מיהר לא גם מצירו, ניסים,

באקט שר־האוצר, הודיע שעבר השבוע באמצע

 איגרות־חוב לקנות מוכן שהוא מעורר־כבוד, ממלכתי
 היתה יכולה כך רולר. מיליון 50 בסך כזר של

 בסוף־ בניו־יורק נפשה על להתחנן כזר של המישלחת
יותר. רחב לאומי גב לה כשיש השבוע,
 בשבוע לצפות עם־ישראל היה יכול וכך
 את תוקפת המערך כקריינית שעבר
אין. וניטים? שמיר.

★ ★ ★

 נעלמה לאן
התוכנית!

 לארבע כלכלית תכנית יש למערך האם שאלה:
הקרובות? השנים

 אסף ברגלס, איתן עליה ועמלו טרחו יש! תשובה:
 דני מר־חיים, עמוס סיוון, עמירם צדקא, אפריים רזין,

צעי כלכלנים וצוות יעקובי גד הברפלד, חיים רוזליו,
לרשותו. העומד רים

הכלכלית? התוכנית היכן שאלה:
 טובים לימים ומחכה נחה היא כה, עד תשובה:

יותר.
 הוצג יעקובי גר עם חודש, לפני שהוקלט, בראיון

 להקליט אף הציע יעקובי התוכנית. של הכללי המסר
 היום עצם עד אולם התוכנית, של יותר מפורטת הצגה
שהוקלט. הראיון שודר לא הזה,

 היום עד בחגיגת־התשרירים יעקובי של חלקו
 שאמרו החגיגה, בתחילת מישפטים בשני התמצה

קיימנו!" — ״הבטחנו יותר: או פחות
 יעקובי? עם הראיון בן, אם הוקלט, מדוע
נגנז? מדוע לזה: ומעבר

 ביותר פעיל שחל(שהיה משה שהשרים סוד זה אין
 נבון יצחק גור, מרדכי שעברה), במערכת־הבחירות

ה במעגלים בהתייעצויות שותפו לא יעקובי וגד
 למערכת־ה־ ההתארגנות לקראת פרס, סביב שונים

תת שמערכת־הבחירות ברור שהיה מכיוון בחירות.
 השאלה: עלתה המדיניים־הכלכליים, בנושאים מקד

 יעמוד מי הכלכלית? תוכניתו עם במערך יזוהה מי
אותה? שינסח הצוות בראש

 הקו את רבין(המציג יצחק לחצו פרטיות בשיחות
 על וייצמן ועזר ביטחון) והמשרה והמדיני, הביטחוני

 את הזמין אכן פרס לשיחה. את-יעקובי שיזמין פרס,
 בראש לעמוד לו והציע וחצי, חודש לפני יעקובי,
המערך. של הכלכלי הצוות

 השיחה שיוזמת השיחה, במיסגרת הדגיש, יעקובי
 חלקם תנאים. של שורה והכתיב פרס, מצד באה

 הצד של ולתכנים למסרים לאחריותו התייחס
 דרש יעקובי התיקשורתי. לצד — וחלקם הכלכלי,

מערכת־הבחירות. של הראשי הכלכלי הדובר להיות
 שותף לא הוא אולם בלית־ברירה, התקבלו, תנאיו

בטלוויזיה. התשדירים את הקובע בצוות
ב אולם יעקובי, של תנאיו מתקיימים אכן ברדיו
 בפרס, — ושוב ובזווילי, בפרס לחזות ניתן טלוויזיה
פרץ. ובעמיר

 למערך? כלכלית תוכנית אין: יעקובי?
 על התקפה אין. ניסים? על מיתקפה אין:

אין. פרם? כימי שר-האוצר מודעי, יצחק
 שר־ ללישכת בדרך בוקר, כל מחייך, וניסים

האוצר.

ו מודעות־ענק, האמריקאית ,זונות ע
 הגוף לטענות מפורטת תשובה בהן

הפרו־ישראלי.
ב יש אך שיגרתיות הן הטענות

 העם תולדות את המתאר פרק מודעות
 למדי. מקורית בצורה היהודי

המודעה: טוענת
 ממוצא אנשים חיו שנים אלפי לפני

 כיום הנקראת בארץ ואפריקאי ערבי
בתקו המערבית. והגדה עזה ישראל,

 הדתות שלוש זה באיזור נולדו פתם
 הנצרות היהדות, — המונותיאיסטיות

והאיסלאם.
 התושבים של החיצונית החזות על

ב טאקיטוס ההיסטוריון אמר היהודיים

ל דומים שהם לספירה הראשונה מאה
מאת בשעתו היגרו ושהם אתיופים,

התיכון. למיזרח יופיה
הו מדיניים גירושים של בשורה

 לחלקים היהודיים התושבים רוב עברו
ה אפריקה התיכון, המיזרח של אחרים

 עד ואירופה, הקטנה אסיה צפונית,
 היו אלה אנשים לספירה. 70 השנה

 — כיום גם וידועים — ידועים
שחורים. או ספרדיים כיהודים

 בשנת רוסים. הם האשכנזים
 גדולה ממלכה התגיירה לספירה 740
 רוסיה של בשטח ששכנה אירופים, של
 קשר היה לא זו לקבוצה היום. של

ל המקוריים. היהודים עם ביולוגי

 ש־ מפני עליונה, השיבות יש זו עובדה
 זכויות־היתר את מגביל היהודי התנ״ך

מב אברהם, לצאצאי הנבחר" ״העם של
 בראשית בספר עיין ביולוגית. חינה
קסטלר. ארתור מאת 13ה־ ובשבט י״ב,

 כיום השולטים הם הלבנים היהודים
 בישראל. וכלכלית מדינית מבחינה

 ליהודים אין האירוניה, למרבה אולם,
ה עם להימנות זכות שום הלבנים
 ואין אברהם, של הביולוגיים צאצאים

 ולדיכוי בפלסטין למולדת זכות להם
ה התושבים צאצאי שהם הפלסטינים,

הארץ. של מקוריים
ערבים, אלף 500 בארץ חיו 1897ב־

מאלף ופחות שחורים, יהודים אלף 50

ל ברור היה לכן אירופיים.• יהודים
ה הציונות של האירופיים מייסדים
 חלומם את להגשים יוכלו שלא מדינית

באמ — הפלסטיני העם נישול —
 ויתרו הם דמוקרטיות. בחירות צעות

ה אל ופנו הדמוקרטי התהליך על
ב לגרש כדי הקולוניאליות, מעצמות

כ מוסלמים — הערבים את עזרתן
מארצם. — נוצרים

 בעיקבות שהתעוררה האהדה בעזרת
 קנוניה מעצמות־המערב עשו השואה,

 — מולדת האירופיים ליהודים לתת
ה למרבה בפלסטין. אלא בגרמניה, לא

 ה־ אם כי הפלסטינים לא אירוניה,
)42 בעמזר (המשך
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