בנז ר ע גז
הוא המקום באמצע ,בין שני שותפים
גדולים .אמנם יזכו בממשלה כזאת
בפחות כסאות ,אך גם בה ישיגו את
אשר יקר להם מכל :כסף.
• המסד״ל חוששת כי בממשלה
צרה יהיה לחרדים מישקל״עודף ,וב
סופו של דבר זה יחסל סופית את
המחנה הרתי־לאומי .ואילו כמה מן
הרבנים היותר־מפוכחים החלו זועמים
על הרבי מלובאביץ׳ ,המבקש להשתלט
על הכל מברוקלין.
כאשר הסכים יצחק שמיר להיפגש
אישית עם פרס ורבין ,החלו כפות־
המאזניים נוטות לאט־לאט לטובת ממ
שלה רחבה.

תרגיל
ציו■ מדי
והו ניצחון סירוס:
הנאום שלא ונאם
ישפיע יותר מן הנאום
שעשוי היה להינאם.
בירושלים חגגו .הליכוד והמערך
היו מאוחדים בדיעה אחת :איסור בואו
של יאסר ערפאת לעצרת האו״ם הוא
ניצחון גדול לישראל.
כמו ניצחונות רבים אחרים מסוג זה,
עלול גם זה להתגלות כ״ניצחון פירוס״
— ניצחונו של המלך היווני שאמר
בשעתו :״עוד ניצחון כזה — ואבדנו.״
כי מעשה אמריקאי זה גרם לעולם
כולו להתייצב לצד אש״ף ,והגביר עוד
יותר את העניין העולמי בהצהרות ה־
אירגון הפלסטיני.
דעת־הקהל ההגונה .מבחינה
עניינית ,זוהי החלטה טיפשית ,שלא
באה אלא למצוא חן בעיני היהודים.
בעיני הממשלות המיוצגות באו״ם,
זוהי פגיעה קשה בהסכם ,שעל פיו הו
קם מרכז האו״ם על אדמה אמריקאית.
העולם הערבי נזעם במיוחד .הדבר
מאפשר למלך חוסיין להתייצב בראש
המאבק למען זכויות אש״ף ,ומעניק
הזדמנות דומה לחוסני מובארכ ,המש
תמש עתה בעניין הפלסטיני כדי להח
זיר למצריים את מעמד־הבכורה בעולם
הערבי)ראה עמוד  .(11סוריה ,המתנג
דת לקו של אש״ף ,מבודדת עוד יותר.
אך בעיקר פוגע הדבר בדעת־הקהל
העולמית .אדם נורמלי אינו יכול לה
בין מדוע אין נותנים למנהיג הפלסטי
ני הזדמנות להסביר את עמדותיו בפו
רום הבינלאומי המוקדש לשלום ,ביי
חוד אחרי שאש״ף קיבל החלטות אשר
רוב מדינות המערב העלו אותן על נס
כ״צעד קדימה״ ,לכל הפחות .כך הת
בטאה מרגרט תאצ׳ר ,מנהיגה אנטי־
פלסטינית עיקבית.
זכות־הדיבור לא נשללה מערפאת
מפני שהוא בא להטיף למילחמה ,אלא
דווקא מפני שהוא בא להטיף לשלום.
דעת״הקהל העולמית לא תקבל זאת.
יתכן כי ג׳ורג׳ שולץ ,שר־חוץ פושט־
רגל בסוף דרכו ,שכח את אימרתו של
מנהיג אמריקאי דגול ,תומאס ג׳פרסון,
שאמר לפני קרוב ל־ 200שנה :״שום
מדינה אינה יכולה לנהל את מדיניותה
תוך התעלמות מדעת־הקהל ההגונה
בעולם.״
״שילטון יהודי״ .מדוע עשה
שולץ מה שעשה?

ביטחון

דורג■?* שכז ה
תרגיל אב״ב גגית־הססר
התחיל הצליח ,אך התלמידים הי 1מתים
יש לכך רק תשובה אחת :הממשלה
היוצאת אינה רוצה לריב עם הקונגרס,
ובקונגרס שולטת השדולה היהודית.
מעולם לא היה הדבר ברור כמו בי
מים אלה ,בגלל הוויכוח סביב השאלה
״מיהו יהודי״ .המתנגדים לתיקון החוק
— האירגונים הרפורמיים והקונסרב־
טיביים בארצות־הברית — מדברים
עתה בגלוי על כך שהם שולטים בקונ
גרס ובכלי־התיקשורת האמריקאיים,
ומאיימים לחדול מן השימוש בעוצמה
זו לטובת ישראל.
עד כה נשמעו דברים כאלה רק בפי
אנטי־שמים ,המתלוננים על ״השילטון
היהודי״ .אסור היה ליהודי להזכיר את
שליטת היהודים בוושינגטון ,מפאת ,
עין־הרע .עכשיו ,בלהט הוויכוח ,נשבר י
מחסום זה.
הקונגרס הדמוקרטי ,שרבים מחבריו י
נבחרו בעזרת־היהודים ,עויין את הבית
הלבן .הנשיא רונלד רגן עדיין זקוק [
לקונגרס ,כדי לשלוט בשבועות שנות־ ;
רו לו.
ההחלטה בעניין ערפאת ניתנה כשו
חד לקונגרס .אין לה ולא כלום עם
הרצון לקדם את השלום בסיכסוך היש־
ראלי־ערבי.
זהו תרגיל ציני ,ובחיים המדיניים
לא כדאי להיות יותר מדי ציני בגלוי.
כדאי לישראל .מבחינה ישרא
לית היה דווקא כדאי שערפאת ינאם
באו״ם ,באוזני העולם כולו .הדבר היה
מאפשר להעמיד את החלטות־אלג׳יר
במיבחן.
בנאום כזה ,באוזני דיפלומטים מנו
סים מכל העולם ,אי־אפשר לרמות .כל
מילה היתה נשקלת בקפדנות .אילו
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היה ערפאת נמנע מלהגיד בצורה מפו
רשת וחד־משמעית שפניו לשלום עם
מדינת־ישראל ,על בסיס של הכרה הד
דית ,היה מפסיד נקודות יקרות .ואילו
היה אומר בצורה חד־משמעית שאש״ף
רוצה להקים מדינה פלסטינית לצד
ישראל ותוך שלום עימה ,היה השלום
יוצא נשכר.
נראה כי דווקא בשלום כזה אין רא
שי המערך והליכוד מעוניינים.

הממשלה

מי רוצה מה
הכד דיברו ער טובת
המדינה  -ובעיני כל
אחד היתר■ טובת
המדינה זהר■ עם
טובתו שלו.
הכל דיברו השבוע על טובת המ
דינה .והכל חשבו השבוע על טובת עצ
מם.
בבואם להרכיב קואליציה ,לא עמדה
טובת המדינה בראש מעייניהם של
הפוליטיקאים ,וגם לא טובת מיפלגו־
תיהם .היתה קיימת חפיפה מוחלטת בין
דעתו של כל פוליטיקאי ובין מה שנר
אה לו כטובתו האישית.
למשל:
• יצחק שמיר רצה בקואליציה
רחבה .כל ראש־ממשלה מעדיף ,מב
חינת האגו שלו ,מעמד של מנהיג כלל־
לאומי על מעמד של מנהיג מיפלגתי.

שום ראש־ממשלה אינו אוהב קואליציה
של רוב קטן ,המורכבת משמונה מיפ־
לגות ,והתלוייה ברצונו הטוב ובש־
פיותו של כל רסיס .מי יכול לשלוט
כשהוא תלוי בעת״ובעונה־אחת במצבי־
הרוח של הרבי מלובאביץ׳ ורחבעם
זאבי ,הרב אליעזר שך ורפאל איתן,
הרבי מגור וגאולה כהן?
חוץ מזה יודע שמיר כעת כי העברת
התיקון לחוק ״מיהו יהודי״ תביא למ
הפכה גדולה ביחסים שבין ישראל וי־
הודי־העולם ,והוא נרתע מכך.
• אריאל שרון רצה בקואליציה
צרה ,שבה יהיה קשה למנוע ממנו תיק
מרכזי — קרוב־לוודאי תיק־החוץ.
רבים מראשי חרות דווקא מאמינים כי
כהונה זו תעזור למתן את שרון ותעלה
אותו על דרך חדשה .אך בניגוד לדויד
לוי ,ששרף את דרך־הנסיגה שלו
למישרד־השיכון ,שרון לא ויתר גם על
מישרתו הנוכחית .בניגוד לרושם שהוא
מעורר ,הוא אדם זהיר.
• צעירי הליכוד ,אנשי דרג ד,
רוצים בממשלה צרה ,מפני שבה יוכלו
לקבל מישרות של שרים .אין להם
סיכוי כזה בממשלה רחבה ,שבה יצטרך
הליכוד להתחלק בתיקים עם המערך.
)בממשלה הצרה נועדו  10תיקים לש
בע הסיעות הקטנות 13 ,תיקים ללי
כוד(.
• שימעון סרס רצה באופן נו
אש בממשלה רחבה ,ביודעו כי לא יוכל
להמשיך ולהחזיק ברסן השילטון המים־
לגתי באופוזיציה .כמעט בטוח כי
במיקרה כזה היתה מבוטלת כהונתו
כיו״ר־המיפלגה .יצחק רבין יהיה האיש
הדומיננטי במשך זמן־מה ,ואחר־כך
תתגבש בהדרגה הנהגה קולקטיבית
חדשה.
אולם פרס אינו יכול להרשות לעצ
מו להשפיל את עצמו בגלוי .לכן לא
יכול היה לוותר על המינימום :תיק-
החוץ או תיק־האוצר ,בלי הגבלות מש
פילות .שמיר היה צריך להחליט אם
הוא מוכן לשלם מחיר כזה ,חרף זעמו
על פרם.
• יצחק רבין רצה גם הוא בממ
שלה רחבה .לכאורה תמוה שפרס ורבין,
היריבים הישנים ,מעוניינים באותו הד
בר ,אבל גם זה קורה .רבין יורע כי
בממשלה כזאת יהיה הוא ,כשר־הבי־
טחון ,השר הבכיר של המערך .הוא מז
דהה לחלוטין עם התפקיד ומאמין בא
מת שכל מועמד אחר )למעשה :משה
ארנס( יהיה הרבה יותר גרוע.
• צ עי רי המעיד רצו לרדת
לאופוזיציה ,כדי להוכיח שם את עצמם,
וכדי להיפטר מן ההנהגה הקשישה,
החוסמת את דרכם .יש להם זמן.
• הדתיים היו חלוקים בדעתם.
אחרי ההתקף הראשון של תאוות־בצע,
שגבל בשיגעון ,החלו רבים מהם מהר
הרים הירהור שני ,שמא עלול המחנה
הדתי לעורר על עצמו שינאה כה רבה
ועזה ,עד כי שכר ההישגים ייצא בהפ
סד.
היותר־חכמים נזכרו שהמקום הטוב

 1חבר עד הזמן .אמרה
 1המנהלת .זה במילא
| לא רציני.
שרה ליכדכיי; ■
״כולם יהיו מאוד מרוצים ויגידו
שהתרגיל היה מוצלח ויעיל ,יעשו
לעצמם מסג׳ של שביעות־רצון .אבל
אותי זה משעמם ,אפילו מצחיק,״ אומר
דויד רוזן ,איש הג״א ,מפקד־נפה.
ביום החמישי נערך תרגיל אב״כ
)״אטומי־ביולוגי־כימי״( ב־ 36בתי־ספר
תיכוניים בכל רחבי הארץ .התרגיל
כלל ירידה למיקלטים וחבישת מסיכות
אב״כ.
בית־הספר תל״ם בגבעתיים ,רבע
שעה לפני אזעקת התרגיל .בחצר הג
דולה תחושת חג 10 .חיילי הג״א ,ראש־
העירייה ופמלייתו ,מורים ותלמידים,
מחכים לאזעקה.
דויד רוזן צוחק .״זו הצגה ואני לא
אוהב הצגות .בתידרוך שקדם לתרגיל
לא השתתפתי .כדי שתרגיל כזה יהיה
קרוב למציאות ,צריך לערוך אותו
בפתאומיות .פשוט להיכנס לכיתה,
להכריז על התקפת־גאזים ולראות מה
קורה.״
גם התלמידים צוחקים .הם רואים
בתרגיל מישחק משעשע .כן ,זה ידוע.
תלמידי־תיכון מתייחסים לעניין בק־
לות־ראש ,אומרים אנשי־הג״א .תלמי
די בתי״הספר היסודיים ,לעומת זאת,
מתייחסים לתרגילים כאלה ברצינות.
אחת לשנה נערך תרגיל אב״כ בב־
תי״הספר .בשנה שעברה התאמנו תל־
מידי בתי״הספר היסודיים בחבישת
מסיכות .השנה — התיכוניים .תל
מידים סוריים ,לשם השוואה ,מתאמנים
אחת לשבוע בחבישת מסיכות־גאז.
בעוד התלמידים משתעשעים במ־
סיכות־הגאז בחצר הגדולה ,מתנהל בח־
דר־המנהלת ויכוח עז .רוזן מבקש
מראש־העיר ,יצחק ירון ,כי יקצה לו
מחסן קטן סמוך לבית־הספר ,לאכסון
מסיכות .כך יקבלו התלמידים ,בעת
הצורך ,את מסיכות־הגאז בקירבת בית־
ספרם ,במהירות ,ולא ייאלצו לעמוד
בתור הארוך שישתרך בפתחי תחנות־
החלוקה.
ירון מתנגד ״אי־אפשר .״אינני יכול
לשנות את מדיניות־החלוקה כולה .מיד
יתקוממו עלי הוריהם של תלמידים נו
ספים ,ובעיר תשתרר מהומה גדולה.״
רוזן עוזב את החדר בכעס .״אני מד
בר איתו על סכנת־חיים ,והוא משחק
איתי בפוליטיקה!"
ב־ 10וחצי נשמעת אזעקה .זוהי את
ראה המודיעה על תחילתו של מצב־
חירום .משמעותה :עדיין לא הופעל
נשק־הגאז ,אולם בקרוב נותקף.
אלא שקולה של האזעקה חלש כל־
כך ,רפה ,עד שאיש מהנמצאים בתוך
בית־הספר אינו שומע אותה .מורה העו
מדת בחצר היא שקוראת לתלמידים
לרדת למיקלט.
התלמידים המשועשעים יורדים ל־
מיקלט 600 .תלמידים בשני מיקלטים
צפופים ,מחניקים .וכאן המצב טוב.
״ברמת־גן המיקלטים כל־כך מסריחים
)המשך בעמוד ( 10
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