
 התחלתה לפני ימים כמה נפתחה, תשל״ג ;ת **ץ
 ספורטאים 11 במינכן. האולימפי בכפר הרשמית, *7

פלס אנשי־טירור בידי כבני־ערובה שהוחזקו ישראליים,
תשל״ב. של האחרונים הימים באחד נהרגו טיניים,

 ה• בין מירוץ־הדמים התחיל רגע כאותו
השחור״ ״אלול לעצמו הקורא המעורפל הגוף

 כ• כאפלה, חייו את המסכן הישראלי הצעיר
 ץ רחוקות כארצות נסתרים, כוחות נגד מאכק

הכו התפתחות על כיותר שהשפיע האיש או
ז עצמה ישראל כתוך הפוליטיים חות

 האלמוני. הלוחם לצד ההכרעה כף נטתה לכאורה
יותר. מרתקות פעולותיו יותר, דרמתית היתר, מילחמתו

 השם לו שהודבק לא-פהות המיסתורי הגוף וכין
אלוהים״. ״אצבע

 לאירועי הטרור אירועי בין ההתחרות החלה רגע באותו
הישראלי. האזרח של תשומת־לבו על הפנימית הזירה

:זו לשאלה כפופה היתד, תשל״ג איש־השנה בחירת
 יותר, תשפיע מהן איזו יותר? חשובה הזירות משתי איזו

אזרחיה? וחיי המדינה גורל על הארוך, בטווח
:תשל״ג של האמיתי איש״השנה מיהו

הטרור
 תג׳מבו פיצוץ ),9.1.73( בפאריס היהודית בסוכנות פצצה

 אלון ליוסף מישמר״כבוד ),14.7.73( בבנגאזי היפאני
).5.8.73( באתונה מרחץ־חדמיס ),1.7.73( בוושינגטון

 היה יכול לא פנים־ישראלי מאורע שום
 מינכן, רצח כמו עמוקים כה רגשות לעורר
 השקפתם את ששינה לטראומה, שגרם מעשה

 כולה. השנה עד צילו את ושהטיל רכים, של
להק במשא-ומתן כיותר המשלהכת הסערה גם

 בדרמתיות להגיע יכלה לא הימני הליכוד מת
 על צה״ד חיילי של הקומנדו להתקפת שלה

ביירות. כלב הפלסטינים מרכזי
 לשנה סיפקו זה מסוג מאורעות של ארוכה שורה

 קורבנות הלוויית אחרי מייד הראשיות. הכותרות את
 נתגלה שבוע כעבור ללבנון. הגדולה הפלישה באה מינכן

 להגניב כהנא ומאיר פגלין עמיחי של החובבני הנסיון
 פרטית למילחמה כציוד כביכול לחו״ל, מישראל נשק

 השמאלניים, בשוליים הבמה, של השני בקצה בפידאיון.
 ראה המזועזע הציבור יהודית־ערבית. מחתרת נתגלתה

 עם פעולה לשתף שהחליטו צבריים, צעירים של פניהם את
בדמשק. והתאמנו הפידאיון

 בערים להתפוצץ מעטפות־נפץ החלו 1972 באוקטובר
 אירגון נציג אירופיות. מכתובות הגיעו שאליהן ,ערביות,

 כזו. ממעטפה קשה נפצע בלוב הפלסטיני השיחרור
בביירות. פלסטיניים מישרדים ליד התפוצצו פצצות־זמן

 ה־ ממקורבי סורי, עיתונאי ונהרג נורה בנובמבר
 עבד־אל־זעייתר, את הרגו יריות שבע בפאריס. פידאיון,

ברומא. פתח של פוליטי מקשר
 ממעטפת־נפץ בקופנהאגן, פתח נציג נפצע בדצמבר

מביירות. כביכול, אליו, שנשלחה
 השיחרור אירגון נציג בפאריס נהרג שבוע כעבור
ש מיטען־נפץ על־ידי אל־המשארי, מחמוד הפלסטיני,

אלחוטי. איתות על־ידי מרחוק ושהופעל בחדרו, הוטמן
בניקוסיה. השיחרור אירגון נציג נהרג בינואר

 כאשר יוני, כחודש לשיאה הגיעה המערכה י
 כ■ כרשיקי אהמד כשם מארוקאי מלצר נהרג

ה את הגדירה נורבגיה וממשלת כדידהאמר,
ישראל. של שירותי־הכיטחון כשליחי מבצעים

 יותר. עוד דרמתי מאורע העולם את הסעיר בינתיים
 על־ הופל סיני, למרחב בטעות שחדר לובי, מטוס־נוסעים

 מותם ומוטעית. נמהרת החלטה בעיקבות חיל־האוויר ידי
 כלל־עולמית למערכה גרם מפשע חפים אנשים 106 של
 אנשי- כאשר שבוע, כעבור שככה זו סערה ישראל. נגד

שג על מטופשת רצחנית התקפה ביצעו ערביים טרור
זרים. דיפלומטים וקטלו בחרטום, סעודיה רירות

הת — הנזרצדס ליל בא מכן לאחר שבועות ששה
 במכוניות־תיירים ביירות, בלב צה״ל של הקומנדו קפת

 התנועה, מראשי אחדים מרכזי־פידאיון. כמה על שכורות,
בדירותיהם. נהרגו פוליטיים, ועסקנים לוחמים

ב ישראלי מטוס הפלת מנעו מוצלחות פעולות־מנע
 מועד. בעוד שנתגלו מתוחכמים, טילים באמצעות רומא׳

 את להרוג הפידאיון הצליחו ביולי באחד כן, לפני אך
 טיסת־ בוושינגטון. הישראלי הניספח אלון, יוסף אל״מ

 בבנגאזי, יפאני ג׳מבו בפיצוץ נסתיימה מטורפת חטיפה
באו בכוויית. החוטפים בכניעת נסתיימה אחרת וחטיפה

 בנמל־התעופה מרחץ־דמים פלסטינים שני ערכו גוסט
נהרגו. שלושה באתונה.

 חזית־השיחרור, ראש את לחטוף הניסיון
 לכנו* מטוס-נוסעים יירוט על-ידי חכש, ג׳ורג׳

חטי ישראל. נגד שוכ העולם את הסעיר ני,
 ערכי, חולה-נפש על-ידי ללוד לובי מטוס פת

האפלה. כמילחמה היתולית אתנחתה היתה
 טבעו התת־מקלעים ויריות מכונות־התופת בקונצרט

 שהגיעה נתן, אייבי של אוניית־השלום של הפופ צלילי
 כוחות- של ההיסטורי המיפגש ישראל. לחופי סוף־סוף

 אף נתקיים בוועידת־בולוניה וערביים ישראליים שלום
 חריף ויכוח עורר הנגדי, והטרור הטרור מעשי בצל הוא

ובארצות־ערב. בישראל

לוסה או וגוונה
 הטירור כי בר־דעת לכל ברור היה תשל״ג סוף ך•
 לצמצם רק יוכל אלא הבעייה, את יפתור לא הנגדי ^

הפיגועים. את זמנית
נו אחד שלב אלא אינה מילחמת-הטירור

 מאז הציוני המיפעל את המלווה ככעייה, סף
הפלסטיני. העם בעיית :הראשון יומו

 אוכלוסייה ישבה בארץ להתנחל-בארץ. באה הציונות
 במרוצת והתגבשה הלכה הלאומית שתודעתה ערבית,
 עם במאוחר, או במוקדם זה, עם ישלים האם השנים.
בשלום? עימה לחיות מוכן ויהיה ישראל, של קיומה

 לספק ישראל מובנה האם יותר: וחשוב
זה, עם של הלאומית לבעייתו סביר פיתרון

הנגדי הטרור
 בביירות חפידאיון אירגוני במישרדי פצצות : מלמעלה

 בושי־ הריגת ),16.10.72( ברומא זעייתר הריגת ),8.10.72(
).21.2.73( הלובי המטוס הפלת ),21.7.73( בלילהאמר קי

לאומית? כיחידה לחסלו שתנסה או
 לשאלות התשובות על־ידי ייקבע העמים שני עתיד

שיש ומכיוון העמים. שני בלב יתגבשו התשובות אלה.
מכל. יותר תשובתה חשובה החזק, הגורם היא ראל  לאדם תשל״ג איש־השנה תואר הגיע לכן

 ההחלטה גיבוש תהליך על כיותר המשפיע
לשלילה. או לחיוב — כישראל

ה בראשית דיין. משה היה ביותר הבולט המועמד
 עיר להקים תוכניתו :הזירה למרכז אתגר השליך שנה
שהת ככל סיני. וחצי־האי רצועת־עזה בין ימית, בשם

 גישתו את לכפות דיין של הצלחתו גברה כן השבח, קדמה
 גלילי״ ״מיסמך לקבלת עד ההססניים, חבריו על העיקבית

במערך. היונים מחנה וחיסול
הגולל״ ש״נסתם דיין משה הכריז כאשר

 חד־מש־ הלכה קבע המדינית״, ״פלסטין על
הממשלה. פועלת פיה שעל מעית,

 איש, על־ידי בתשל״ג הועם דיין של זוהרו אולם
 גרם עצמו דיין רבות. שנים במשך וירילו פיקודו שהיה

 הדרך את בפניו סתם כאשר האזרחית, הבמה על להופעתו
מצה״ל. לפרוש אותו והכריח הרמטכ״ל לכהונת

 את ומחושבים זהירים בטכסיסים משך שדיין בעוד
 מוסווית הכרה לעבר והממשלה המערך מיפלגת־העבודה,

 רבת־ יוזמה זה איש פיתח השלמה, ארץ־ישראל בייעדי
 את שיניף ומלוכד, גדול ימני מחנה לגיבוש תנופה

בגלוי. השלמה אר׳ז־ישראל דגל
 להיות שעלולות חדש, כתהליך פתח בכך

 כל על הקרובות כשנים הרות-גורל השפעות לו
 על כלחץ החל — ישראל של וכיוונה דמותה

 הקרוב, בטווח אליה הצטרפות או הממשלה
 הדשה קואליציה בינון של האפשרות דרך

 כאפשרות וכלה הכינוני, כטווה דיין בראשות
 כולה המדינה על הלאומני הימין השתלטות שד

הרחוק. כטווה
לרעה. או לטובה — תשל״ג איש־השנה היד, זה איש


