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Big whorls have little whorls
Which feed on their velocity.
And little whorls have lesser whorls
And so on to viscosity.
Lewis F. Richardson
קזבלנקה  -הבית הלבן ,מארחת את ועידת מדריד הכלכלית ,שמטרתה ליצור ,לא פחות ולא יותר ,מזרח תיכון חדש .אומרים
שועידת קזבלנקה היא ילידת המוח של שמעון פרס ,שכנראה הצליח לשכנע כמה ממדינות ערב באותו להט ,שבזמנו ניסה להרכיב
ממשלה עם מפלגות חרדים .מה שנשאר אז היה הטעם הרע של כשלון התקרבות לשותף פוטנציאלי שעצם קיומו פוסל אותו
לשותפות פוליטית רציונלית.
נקוה שהפורום הנוכחי מקנה לו הד רחב יותר .אני מניח שבזיכרון שמעון פרס היו השורות של ל.פ .ריצ'ארדסון ,כשיצר את
המערבולת הגדולה בי'אקוזי הבין-ערבי בתקווה ,שהמערבולות הקטנות יותר תגברנה תאוצה ותשגנה את צמיגות ההחלטיות
הדרושה .
מי יודע .בינתיים דנים בארמונות אוויר ,שאין להם מימון; אפילו התקציב המוניציפלי של ראש עיריית עזה ,הזעיר בהשוואה
לחלומות הפז של פרס ,מתמה מה להגיע .בינתיים מתענגים שמונה שרים ועשרים חברי כנסת מישראל בקייטנה המרוקאית ,כפי
שחבר ליכוד הגדיר את זה .אומנם ,שר הכלכלה שיטרית מתקשה לפגוש את עמיתו הסעודי .חבל .הפיל הפיננסי הסעודי ודאי
יחמיץ את עצותיו של הפרוש הישראלי.
לאחדים הועידה היא אולי הזדמנות למסע חיפוש שורשים ולהילול מלך מרוקו ,שה'רקורד' הדמוקרטי והליברלי שלו לאו דווקא
בין הבולטים בין השליטים המוכתרים בעולם האיסלאם  .הרי יהודי מרוקו הם בניו ,באשר הם ,ולעולם נתיניו .מה שיהודי אירופה
מוצאים בארץ מוצאם  -זה גם מה שיהודי מרוקו מוצאים שם  -קברים ,ולא את כבודם ,שטוענים שאבד להם בישראל ,כשזו
קיבלה על עצמה את קליטת יהודי צפון אפריקה .דחיית התבוללותם למאה ה 20 -והישארותם בנורמות המאה ה 19 -עד לדור
השלישי  -הם שהקשו עליהם בהשתלבות לחברה הישראלית המתקדמת .לא ה  DDT-גרם להשפלתם .הופעת אישים בדמות הבאבא
סאלי ודומים לו ,הורידו את קרנם בעיני הציבור .שלא יתאמצו בחיפושים .כפי שהעיר מרואיין ב'פופוליטיקה' (" :)31.10.אחרי 40
שנה ,תראו היכן מדינת ישראל וכיצד נראית מרוקו!" אין מה להוסיף.

