
במדינה
העם

המוות בקז קזמדיה
 עלולים כאלה תרגילים

 הים־התיכון את להפוך
 לישראלים אך לגיהינום.

איכפת לא
 הים־התיכון. לחוף שוכנת ישראל

 אספקתה וכל אליה, הבאים כל כמעט
מעליו. או זה, בים באים

 אדישות שוררת בישראל אולם
 התיכון. בים המתרחש כל לגבי גמורה

 כי פרס ושימעון אבן אבא אמרו פעם
 מיזרח־תיכונית, מדינה אינה ״ישראל

 זו סיסמה ים־תיכונית״. מדינה אלא
 התודעה מבחינת לחלוטין, התבדתה

בישראל. האדם של
 מתייחס הציבור היה לא כן, אלמלא

 שהתרחש למה כזאת בלא־איכפתיות
לוב. חוף מול

 להתייחס אפשר מנצח. המותקף
 צורות בשתי האמריקאי־לובי לעימות
שונות.

 ברצינות, אליו להתיחס אפשר
 שילטונו את להפיל אמריקאי כנסיון

 להנמיך לפחות או קד׳אפי, סועמר של
כנפיו. את ולקצץ ראשו את

 אליו להתייחס זאת, לעומת אפשר,
 לרכוש שנועד פוליטי, תרגיל כאל

 במחיר רגן רונלד לנשיא פופולאריות
זול.

 תרגיל זה היה הראשונה, מהבחינה
 נוטש אינו בעולם עם שום אווילי.
 בלתי־פופולארי גם ויהיה — מנהיג

 קורה בכך. רוצה זר שאוייב מפני —
 מסביב מתלכד העם ההיפר: תמיד

 עבד־אל־ לגמאל קרה כך כזה. למנהיג
 וישראל צרפת בריטניה, כאשר נאצר
להפילו. שנועד במיבצע 1956ב־ פתחו
 האמריקאי האיום בלוב. גם קרה זה

 ואיפשר הלובי, העם את חישמל
 כל כישלונותיו. את להשכיח לקד׳אפי

 קדאפי את השונאים ערב, שליטי
 אמונים. לו להצהיר נאלצו לו, ובזים

 סביב התלכד כולו הערבי העולם
והרברבני. ההפכפך המנהיג

 האדיר האמריקאי הצי הסתלקות
 ימים, כמה כעבור ממיפרץ־המריבה

 איפשרה קצרים, חילופי־אש אחרי
 המנצח שהוא לטעון לקד׳אפי
 המקובל המינוח לפי ואכן, במערכה.

 בשדה- שנשאר ״מי בתורת־המילחמה,
המנצח". הוא הקרב

 פוליטי כתרגיל אולם קמי! ראש
מבריק. תימרון זה היה רגן רונלד של

להר משתוקק אינו האמריקאי העם
 שולט מילחמת־וייט־נאם, מאז פתקות.

ביש כמו הקטן״, ״הראש סינדרום שם
 רוצים אין מילחמת־הלבנון. אחרי ראל

להסתבר.
האמרי של הפטריוטי הלהט אולם

 קטנים, במיבצעים פורקן לו מוצא קאי
 רגן סכנה. ללא עלובים, אויבים נגד
 כאלה. מיבצעים בבחירת מומחה הוא
 כזה גרנאדה. הננסי האי כיבוש היה כזה
מיפרץ־סידרה. מיבצע היה

 שוב. עלתה רגן של הפופלאריות
 את עתה זה רחה האמריקאי הקונגרס
 האנטי־ לטובת להתערב בקשתו

 בניקראגואה, (״קונטראס") מהפכנים
 ואפשר רציני, אוייב יש ששם מפני

 למיב־ מוכן היה הציבור אך להסתבך.
״המ קד׳אפי נגד בשלט־רחוק צע־בזק
אמרי בחיי יעלה שלא בתנאי שוגע",
 פקודת־ את ונתן זאת, הבין רגן קאים.

אסון. שקרה לפני הנסיגה
 גם נהנים: הצדדים ששני יצא כך

 המיבצע. מן הרוויחו קד׳אפי וגם רגן
 ומפר מצויינים כשותפים התגלו הם

הה על שיחזרו יתכן צמד־חמד. כחים,
צגה.

 עלולים כאלה תרגילים אולם
 של לגיהינום הים־התיכון את להפוך
האי תוהדכוהו. של ולמוקד טרור,

גלו ביקורת ומתחו זאת, הבינו טלקים
איכפת. היה לא לישראלים רגן. על יה
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לפרוש עלול וייצמן עזו כשרהחוץ, אבן אבא כשרבלי־תיק, פרס שימשו

ר א - ה צי ט  רז
א לו! ד בחו

 שנועדו שהמיטענים, ברור בר ^
 הליכוד אזלו. הרוטציה, את לפוצץ

 אפילו כספים. להזרים השבוע הסכים
 שנואי־ ולקופת־חולים, לסולל־בונה

 לחודש בשלום להגיע כדי והכל נפשם,
ברוטציה. ולזכות אוקטובר

 כשר־ לכהן פרס שימעון יסכים האם
 שמיר יצחק של הנהגתו תחת חוץ

את לאבד יסכים האם כראש־ממשלה?

 מודרנית במדינה שר־החוץ תפקיד
 בכל תוכן. כל משולל תפקיד הזא

 ממלאים המערבי העולם מדינות
 שרי־ של תפקיד גם ראשי־הממשלות

 שר־ מיהו יודעים מעטים בפועל. חוץ
 הצרפתי. או הגרמני הבריטי, החוץ

 יחסי־החוץ את מנהלת תאצ׳ר מרגרט
 ממשלת־ כראש פרס, בריטניה. של

ובא יוצא האחרונות, בשנתיים ישראל

שר־הביט־ על עדיפה בעמדה
חון.

בקשיים, להיתקל עלולה התוכנית
 בהסכם להתרה. ניתנים אלה אך

 תפקידים החלפת על מדובר הרוטציה
 יקבל שכאשר יתכן אך ושמיר. פרס בין

 יהיה הוא ראשות־הממשלה, את הליכוד
 מקום כממלא לפרס להסכים גם מוכן

שר־בלי־תיק, כשהוא גם ראש־ממשלה,

 שרי־המערך? ככל שר ולהיות הבכורה
 כשר־ רבין, שיצחק כך עם ישלים האם

 של הבכיר השר למעשה יהיה הביטחון,
שלא. להניח סביר מיפלגת־העבודה?
 חבויה פרם של באמתחתו

ה מכל אותו שתפטור תוכנית
 את ימנה הוא האלה. בושות

 פרם, והוא, כשר־חוץ, אבן אבא
 ראש-המכד כממלא־מקום יכהן

 המע- וראש שר־בלי-תיק שלה,
רד•

 הלא־ החוקים אחד את יודע פרס
 מיומה בישראל הנהוגים כתובים,
 בחשיבותו מפגר שר־החוץ הראשון:

 ושר־הביטחון. ראש־הממשלה אחרי
 ואילו הקובעים, הם הראשונים שני

 כך נער־שליח. בבחינת הוא השלישי
ישראל. ממשלות בכל היה

 יחסי־החוץ כי ונראה העולם, בבירות
 תחת היטב מנוהלים ישראל של

שרביטו.
 תפקיד את להעביר פרס עשוי לכן

 שהוא אבן, אבא של לידיו שר־החוץ
 בתפקיד. ומאוהב היסטורי" ״שר־חוץ

 יונה אבן, את לקרב כראי גם לפרס
 שר־ נושף כשבעורפו בעיקר בדיעותיו,

 יוכל פרס רבין. כיצחק קשוח ביטחון
 אית לפקוד בעולם, לטייל להמשיך

 וראשי־ממש־ נשיאים של לשכותיהם
כראש־מיפלגה. גם ברחבי־תבל, לות

 את לבצר ישקוד בזמן בו
 הבלתי־מעור־ במנהיג מעמדו

 יתרחש אם המערך, של ער
 לבין בינו נוסף עימות בעתיד

יימצא רבין, יצחק 'חברו־יריבו

 שר־ דווקא שיהיה על־כך יתעקש ולא
חוץ.

 — חדש שר־חוץ ימונה אם אבל
 שרי־ מיספר את שיגדיל — אבן אבא

 לאחד נוסף תיק הליכוד יתבע המערך,
 אם להיפתר, יכולה זו בעיה מאנשיו.

 ממשלת־ את וייצמן עזר ינטוש אכן
 במרוצת פעם לא שהצהיר כפי שמיר,

 ייטב כן, יעשה אם האחרונים. החודשים
 ייכנס אבן למערך: יירע ולא לליכוד

 ומיספר וייצמן של במקומו לממשלה
יגדל. לא שרי־הממשלה

שתת מיפלגת־העבודה ועידת גם
וברא בראש תדון הבא בשבוע כנס

 ממ־ של כהונתה המשך בשאלת שונה
 לקיים האם שלת־האחדות־הלאומית:

אותו? לשבור או הסכם־הרוטציה את
כץ־עוז, אברהם שר־החקלאות, סגן

 להעלות מתכוון הוא כי השבוע גילה
 פרס ימשיך שלפיה הצעה, בוועידה

 הפשוט מהטעם כראש־ממשלה לכהן
 מחליפים לא מצליחים ש״סוסים

 תזכה זו שהצעה סביר הדרך.״ באמצע
 בוועידת־ צירים של מסויימת בתמיכה
שב התמימים בקרב בעיקר העבודה,

במצי סיכוי אין זו להצעה אולם הם.
 להטריד תמשיך הרוטציה שאלת אות.
מיפלגת־העבודה. את

בהבט פרס יעמוד לא אם יקרה מה
 הרוטציה? הסכם את יקיים ולא חתו
שההס לחברי־המערך ברור היום כבר
הרוט תתקיים אם מבחינתם. פגום כם

 עמדות־הכוח בכל הליכוד יחזיק ציה
 שלמיפלגת־העבורה מבלי הכלכליות,

 הכלכלי. בתחום דריסת־רגל תהיה
 חברת־העוב־ עלולים אלה בתנאים

 להיקלע ההסתדרותי והמשק דים
אין. ומושיע לצרות,
 רבים ימשיכו אוקטובר עד

 תוכניות לטוות המערך מאנשי
 במיקרה צרה. ממשלה להקמת

 יצטרפו ומפ״ם ר״ץ שינוי, כזה,
כ קולות 53 כיחד: לממשלה.

כנסת.
בפר עסוקה שאינה אגודת־ישראל,

 תסכים חברתי, או מדיני למצע שנויות
 לה יובטחו אם צרה לשותפות להיכנס
 ייחודיות. והקצבות שוטפות הקצבות
 דרישות למלא יתקשה לא המערך

קולות. 55 יחד: אלה. סחטניות
 ועידת־הבראה מתכננת זו והמפד״ל?

 השר בורג, יוסף שר־הדתות, בקיץ.
 תסתיים זו שבוועידה יודע הנצחי,

 לא עוד כל שלו. הפוליטית הקריירה
 עוד כל בורג, של היורש מיהו החליטו

 בורג יכול הוועידה, התקיימה לא
המפד״ל. כראש ולכהן להמשיך
 לממשלה ללכת ישמח בורג

 יצטרך שלא ובתנאי — צרה
 על המפד״ל בוועידת להתמודד

קולות. 59 בסך-הכל: מקומו.
 חברים עם מגעים מנהל גם המערך
המע עסקני בין הליברלית. במיפלגה

 שהשר בהן־צדק הנשבעים יש רך
 כבר לין אוריאל והח״ב פת גירעון
 למערך. להצטרף נכונותם הביעו

 ליכוד־ יוגשם שאם ברור, אלה לשניים
 יהיה לא הבאה בכנסת מקומם הליכוד.

 ובכל חישוב בכל להם קודמים בטוח.
 אברהם חבריהם־למיפלגה תוכנית
 פינחס שליטא, בני ניסים, משה שריר,

 הנהנה מודעי, יצחק וכמובן גולדשטין
 רבים בקרב גם ותמיכה מאהדה היום

תנועת־החרות. מרכז מחברי
 אלה ח״כים שני בתוספת

 חברי* 61ל־ להגיע המערך יכול
הרוט הפכם את ולפוצץ כנסת,
ציה.

 ש־ כמי — בהבטחותיו מתמיד פרס
 הסכם־הרוט־ את לקיים — שד כפאו
 הוועידה, תתכנס הבא בשבוע אך ציה.
 שיקראו רבים קולות יישמעו ושם

 מעמיתיו־ כמה גם ההסכם. את לפוצץ
 ועזר צור יעקב שחל, משה כמו השרים,
הרוט מן לסגת עליו לוחצים וייצמן.

 אגודת- את לו מציעים אלה שרים ציה.
 הליברלים ועריקי המפד״ל ישראל.
ת מפתה■ כמינחה * אנטלד מני


