
תויזל״ו השנה איש
 את ששינה כביר, הישג זה היה לאמריקה דרך. באותה
הגלובלי. המאזן

 להציע בדי דרושה היתה מילחמת־לכנון
 את להקים הסיכוי :הגדול הפרם את לסוריה
 וללא ארצות־הכרית, כעזרת רכתי, סוריה

ישראלית. הפרעה

 השגריר שהיה מי רבין, יצחק שדווקא מיקרה זה ין ^
 ממשלת־ ראש עתה הוא בארצות־הברית, הישראלי

ישראל.
המג־ עצם את ממנו יותר המגלם אדם אין

 עדי-הדפנה, על תנוה לא ההיסטורי, יעודה
 את להנהיג כדי ההרש כוהה את תנצל אלא

 ישראל. נגד כמילחמת־הכרעה הערכי העולם
 •טל לזו סוריה,'כניגוד של הכסיסית המגמה

שוחרת־שלום. מלהיות רחוקה מצריים,
הפלסטי ששאיפת־העצמאות הסכנה •
 כדיר האמיתי סיפוקה על תכוא שלא נית,

 אחרת כצורה שנים כמה כעכור תתפרץ זו,
ה המיכנה כל את מלמטה יתפוצץ וחדשה,

שיקום. ערץ
ל אלה, סכנות של בחומרתן מזלזל שרבין ספק אין
 וארצות־הברית ישראל בין ההדוקה הברית המשך עומת

 בתחום- כולו שיהיה במרחב תשתלב שישראל והסיכוי
האמריקאי. ההשפעה

סכיר. סיכוי זה היה תשל״ו כסוף

אלוהים או אמויסה •
 היתר, לא אחת, מיקשה כולה שהיתר. זו, תפיסה 6*

אחת. מילבד — בישראל ממש של אופוזיציה /
 את או רבץ, יצחק של מסקנותיו את שללה לא היא

שלו. דרכי־הביצוע
 הוא שעליו הכפים עצם את •טללה היא

עומד.
 על עומד בראשו, עומד שהוא המישטר וכל רבץ,

 למילחמת גישתו את ששללו מבקריו, גם הגיוני. בסיס
 אותו על עמדו ישראלי־פלסטיני, בשלום ודגלו לבנון
 כמדינה/גשמית, ישראל את רואים אלה גם אלה בסים.

 סיכויים עם להתמודד והצריכה מסויים, בעולם הקיימת
 לבעיות מעשיים פיתרונות למצוא מוחשיות, וסכנות

מסויימות.
 הכסיס אלה. כל את שוללת האופוזיציה

 העולם קנאית, שלה הגישה מיסטי, הוא שלה
מצי או אלוהיים, מצווים מורכב שלה הרוחני

 כגון כמושגים שמקורם אחרים מיסטיים וויים
 ״ארץ ישכון״, לכדד ״עם ישראל״, ״נצח

ההכטחה״.
 מסתתר המיסטי האופי הזה, המחנה מן חלק אצל
 ומדיניים. ביטחוניים הגיוניים־כביכול, נימוקים מאחרי

בלתי־רציונליים. לדברים רציונליזציה אלא אינם אלה אך
 זקוק שאינו הגוף הוא כולו המחנה של חיל־החלוץ

 שלו, בגילוי־הלב דווקא טמון כוחו כזאת. להסוואה אף
 לאומני- גוף — שהנהו מה להיות בהעזתו אמונתו, בחדוות

ובלתי־רציונלי. מיסטי קנאי, דתי
הרעיש כאשר כוחו, את זה מחנה הוכיח בתשל״ה

 בהם והדוגלים זה, את זה נוגדים אלה אידיאלים שני
 התנגשות לקראת להוביל המוכרחים בשבילים צועדים

בלתי־נמנעת.
 מדיניותו פירות את לקטוף ראש־הממשלה ירצה כאשר
 מן נסיגה תוך אמריקאנה״, ב״פאקס ולהשתלב הנוכחית
התנג של האטום בקיר ייתקל הוא — המוחזקים השטחים

 הדרך את ממקש הקנאים של מעשה וכל הקנאים. דות
וארצות־הברית. ישראל בין הקשר את ומסכן הפיתרון אל

 כ־ לשיאה תגיע ההתנגשות כי ספק אין
 התנאים יכשדו כאשר — כתשל״ח או תשל״ז

 צורה ללכוש עלולה היא האמריקאי. לפיתרון
 הפיכה של נסיון של או מילחמת־אזרחים, של
כמדינה. הדמוקרטי המייטטר נגר

 מן חלק היא לעתיד. שייכת ההתנגשות אין אולם
החשו המאורעות רוב על חותמה את הטביעה היא ההווה.

במדינה. בים
 ה־ על גלוייה קריאת־תגר היתד. בסבסטיה ההתנחלות

 פרובוקציה למניעת הופעל לא הצבא הדמוקרטי. שילטון
 האפשרות עצם לגבי ספקות להישמע והחלו — זו

 ועל מדינת־החוק על להגנה צה״ל את להפעיל המעשית
 נכנעה, הממשלה הקנאים. התקומקות נגד חוק־המדינה,

 עצמה שהממשלה מוקש — בקדום ההתנחלות קמה וכך
 פוחדת ושהיא חסרת־אונים, פחדנות מתוך אותו, הניחה

לפרקו. מאז
 להתלקחות רבה, במידה גרמו, סבסטיה״קדום מאורעות

 המאורעות אחד — המערבית הגדה רחבי בכל המהומות
 ״יום על השפיע הוא בעקיפין לפחות השנה. של המרכזיים
 הערבים של מעמדם לשינוי שגרם בישראל, האדמה״

 פוגרום בחברון נערך המהומות מימי באחד המדינה. בתוך
 בערבים, כלבים שיסוי תוך קריית־ארבע, מתנחלי מטעם

 תמונות־ שהזכירה בצורה והלקאתם, עירומים הפשטתם
באירופה. אנטי־שמיות זוועה

היחידה התנועה #
 ויוצאת־דופן. תימהונית חבורה עוד אינם קנאים ^

 מערכות בכל גלויים ושותפים תומכים להם נמצאו 1 1
המדינה.
 ארץ־ישראל־העובדת, של החשובים מאישיה כמה

 אנשי לימין בגלוי התייצבו הציוני, הסוציאליזם אבות
 הפקידים אחד אותם• -שיבח שר־הביטחון גוש־אמוגים.

 ראש זורע, מאיר (מיל.) האלוף כמדינה, ביותר הבכירים
 פיו. על ופעל הקנאים קו את קיבל ישראל, מקרקעי מינהד

 תזכירו כשנתפרסם לאומי, זעזוע נגרם השגה סוף לקראת
 שהצעותיו קניג, ישראל הצפון, מחוז על הממונה של

הנאצית. גרמניה תחיקת את הזכירו האנטי־ערביות

ח1ביץה3 חל־אד־זעתר מזזנה לעבר יורה הדוש׳□, בתמונות מקושט נוצר׳ תותח

 האחרון הקיסינג׳רי הסכם־הביניים חתימת ערב הארץ את
 מפחידה, או מרהיבה הפגנת־כוח זאת היתד. מצריים. עם

המסתכל. לתפיסת בהתאם
 קדימה, גדול צער המחנה צעד כתשל״ו

 כממשלה הדמוקרטי, כמימשל כגלוי התגרה
וכצכא.

 בחברון הפוגרום בקדום, ההתנחלות סבסטיה, מיבצע
וב גלויים, מיבחני־כוח היו קריית-ארבע סביב והמאבק

 שעומד בהוכיחם העליונה, על כשידם הקנאים יצאו כולם
 עתודה גם אלא ומגוייס, מאורגן מחנה רק לא לרשותם
המדוייקים. ממדיה את להעריך שקשה המונית,

 הממשלה של האמריקאי״ ״השלום מול
אלוהים״. ״שלום את זה מחנה העמיד

 מידת מהי לנחש אלא יכול אינו איש
 הקנאים כקו הסמוייה או הגלוייה התמיכה

 הביטחון מוסדות המזויינים, הכוחות כקרב
המימשל. וזרועות

 :ספק לכל מעל עד תשל״ו במרוצת התברר אחד דבר
 התנועה הם במדינה. מרכזי גורם עתה מהווים הקנאים

 בהשוואה ופעילה. חיה שהיא במדינה היחידה הפוליטית
 אלא אינן חרות, עד ממפ״ם המימסד, מיפלגות אליה,

 השמאל של תנועות־הרסיסים ואילו גרוטאות, של ערימות
קאריקטורות. הן

תשל״ו. איש-השנה בא הזה המחנה מתוך
לווינגר. משה :שכקנאים הקנאי

ם ח ה ;נוצר• לו כ סי מ ש־ ב ח לו רו ״ ב ב

הישראלית. המדיניות של הזאת היסודית מה
עימה, ולריב וושיגטון עם להתווכח יכול רבין יצחק

 הסכם- על (במשא-ומתן שעברה בשנה שהוכיח כפי
 הוא אך תקציב־הביניים). על (בוויכוח והשנה הביניים)
 היסודי האינטרס כי אבריו, רמ״ח בכל לחלוטין, משוכנע

 ארצות־ של האינטרסים קידום את מחייב ישראל של
 מהווה שזה מפני — האמצעים בכל השטחים, בכל הברית

הישראלי. האינטרס קידום אוטומטית
 רכין של מדיניותו היתה זו, הנחה סמר על

 מוסמף שהוא מאד ויתכן בהחלט, הגיונית
 מתחרה מועמד מבד יותר אותה לכצע ומסוגל

לתפקידו.
 ארצות־ של בעלי-בריתה ניצחון כי משוכנע הוא
 סוריה אם כשלעצמה. חשובה מטרה הוא בלבנון הברית
 הסדר שיאפשר מצב ייווצר האמריקאי, בגוש יהיו ולבנון
כולל.

 וסוריה, מצריים אחד כמחנה יהיו אז כי
 ישראל ונסיכויות־הנפט, סעודיה וירדן, דכנון

הכללי. ההסדר וייתכן — ואדצות־הברית
 של מהותו לגבי אשליות לרבץ יש כי להניח אין
 גבולות פי על שניה, תוכנית־רוג׳רס זאת תהיה זה. הסדר
 אינו דבין אולם בלתי-מהותיים״). תיקונים (״עם 1967

 יודע הוא לשעבר כרמטכ״ל שטחים. החזרת מפני חושש
 ערך יש אך — כלשהו לשטח מכריע צבאי ערך שאין

 ו־ שלום בעיתות ארצות־הברית, של לתמיכתה מכריע
מילחמה.

אמרי שלום — אמריקאנה״ ״פאקס זה של חזון תמורת
 בתקומתה להסתכן רבין מוכן — ישראל תשתלב שבו קאי
 סורית־לבנונית־ קונפדרציה בצורת סוריה-רבתי, של

 יתכן בתשל״ו. כבר הסתמנו הכלליים שקוויה ירדנית,
 — כלשהי פלסטינית ישות אפילו לסבול מוכן יהיה שהוא

ירדן. ו/או לסוריה כסופה שתהיה בתנאי
 יש אחת. מיקשה מהווה והיא ברורה, מדיניות זוהי

:סכנות שתי בה טמונות אולם רב. סיכוי לה
את שתגשים אחרי שסוריה, הסכנה •
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