
ה אנשים מלו אל ת תשל״ו בשנת סי שלונותיהם הישגיהם א והעולם. ישראל של ובי
ת תוך הזה״ ״העולם על־ידי נבחרו הם ת כל בחינ השנה. מאורעו

בגב סכין אסז:המרחבמי? ״ג״מי קארטו:העולם
המעצ שתי בין המאבק נמשך העולם ברחבי

 סמוי. העיקרי וחלקו גלוי חלקו — הגדולות מות
 שהמילה אף — ה״דטאנט״ נמשך השטח על־פני
 השטח לפני מתחת אולם השימוש. מן יצאה עצמה
האמרי התנופה. במלוא החשאי השח־מת מישחק נמשך
 כאשר גלובלית, משמעות בעל כביר, הישג השיגו קאים

 בעזרתה, ומשכו, הלבנונית מילחמת־האזרחים את אירגנו
 המיש־ אל הסובייטית המישבצת מן הסורי הצריח את

 לעמדות מעל קפץ הסובייטי הסום האמריקאית. בצת
 מדהים במהלך האפריקאית. היבשת לב לתוך אלה,

 כבשו באנגולה, במילחמת־האזרחים הקומוניסטים ניצחו
 קיסינג׳ר, הנרי האמריקאי, הרץ מרכזי. מוצב שם

 כדי הדחימית לאפריקה מיהר תשל״ה, של איש־העולם
הסוביי עמדו שעה באותה האמריקאית. העמדה על להגן
הקו המיפלגות — פיונים של שלמה שורה לאבד טים

עצ על לפתע שהכריזו המערבית, באירופה מוניסטיות
עצמאי. מישחק ושיחקו מאותן

 האנשום אחד היה לא תשל״ו של איש-העולם אולם
 שסימל האדם להיפך, אלא — זה מישחק על שניצחו

 במישחקי- האמריקאי הציבור של הגוברת הבחילה את
 מיהו איש כימעט ידע לא תשל״ו בראשית מסוכנים. סתר

 עמד השנה בסוף ואילו מי?״) (״ג׳ימי קארטר ג׳ימי
 עלייתו המערבי. בעולם ביותר הרמה הכהונה סף על

 של ביותר המרשים סיפור־ההצלחה שהיתר. המפתיעה,
 למנהיג האמריקאית הכמיהה מן כולה נבעה השנה,
 קאר־ וצמוד-לערכים־הישנים. שונא-מזימות ישר, פשוט,

בדיוק. זה דימוי לעצמו ליצור שהצליח מפני עלה, טר
 מעמדו על ברז׳נייב לאוניו* שמר השני, בצד

 נודע לא ועדייו מת, טסה־טונג מאו בברית־המועצות.
 הקרקע החלה וברודזיה בדרוכדאפריקה יורשו. יהיה מי

 ובאמריקה הרודני, הלבן המיעוט רגלי תחת בוערת
רגילה. שנה חשוכים. מישטרי־עריצות התבצרו הדרומית

 אל- חאפז כי תשל״ו, בראש־השנה מאמין, היה מי
המוס הסוציאליסטית, השמאלנית, סוריה נשיא אסד,
במר ברית־המועצות של העיקרית בעלת־הברית למית,

האמ של העיקרי בעל־הברית השנה בסוף יהיה — חב
 משתף- המתבדלים, הנוצרים של בעל־חסותם ריקאים,

ישראלי עם פעולה
 בדלילה ששינה אחד, נועז במהלך זאת עשה הוא

 הגלובלית ובמערכת הערבי בעולם במרחב, ההיערכות את
 את להקים היתה העיקרית המטרה אל־אסד, בשביל כולה.

 שנקרעו השטחים של מחדש איחודם — סוריה־רבתי
סוריה. של מגופה הדורות במשך

 עראפאת, יאסר את לשבור כדי הכל עשה הוא
 להקמת עתה והחותר אש״ף של העצמאות את המסמל
 מחוץ וברצועה, בגדה עצמאית לאומית פלסטינית מדינה

 את לבודד ביקש הוא דמשק. של לתחום־ההשפעה
 תשל״ד של איש־המרחב אל־סאדאת, אנוזאר
 בבעל- אף התגרה הוא ארצו. בפיתוח שעסק ותשל״ה,

 הלובי המנהיג אל־קזאפי, מועמד מאתמול, בריתו
 השכנות בארצות הפיכות־נפל באירגון זמנו את שבילה

הפיליפינים. עד מאירלנד הבינלאומי, הטרור ובטיפוח
 בהימור אסד הצליח אם ברור היה לא השנה בסוף

 בצבאו ערבית. ויאט־נאם של בביצה ששקע או ההיסטורי,
 סכין ״לתקוע חייליו על שציווה על נגדו, הרינונים גברו
 החל הנוצרי במימסד הפלסטיניים״. לוחמי־השיחרור בגב

 שהם תפסו המנהיגים מן אחדים לפחות כאשר פילוג,
 המבקשת המוסלמית, השכנה לידי ארצם את מוסרים

 והמוסלמים אש״ף כוחות ואילו לבלעה. דורות מזה
 על ולשמור מעמד להחזיק מסוגלים הם כאילו ניראו

 סורית- צבאית מיתקפה נגדם תיפתח לא אם עצמאותם,
 רבים האמינו הערבי בעולם מתואמת. נוצרית־ישראלית

השמי. במרחב תשל״ז של העיקרי המאורע יהיה זה אכן כי

שו רביו:מד<נ<ות הטווה אחו׳ יוני:\חון7בההחלטה ס
 על להמר שעברה, השנה בסוף מוכנים, היו מעטים רק

 של השנה איש רכץ, יצחק של הטובים סיכוייו
ישראל. של הפוליטי בג׳ונגל מעמד להחזיק תשל״ה,

 להחליט, מסוגל שאינו כאיש הצטייר הציבור בעיני
הרינו מרות. להטיל יכול שאינו במצבי־לחץ, המתקפל

חברתית. אופנה הפכו מנהיגות״ ״חוסר על נים
במה יותר. כוזב דימוי הדעת על להעלות היה קשה

 אנטבה, בפרשת כל לעיני רביו זאת הוכיח תשל״ו לך
 השונות הפרשות, בשתי לבנון. בפרשת מעטים ולעיני
 המכריעות, ההחלטות כל את קיבל הוא מזו, זו כל־כך
 דרכו, על-פי המצב את מנתח בעצמו, רק נועץ כשהוא
 במצב־ דווקא לה. להתנגד העז לא שאיש החלטה ומציע
 — אנטבה של הנוראים בימים — ביותר החמור הלחץ

 שיקול־ על שומר כשהוא ביותר, הטובה בצורה תיפקד
 חסרת־שחר מהרפתקנות כאחת ומתרחק וקור־הרוח, הדעת

 סיכן ההחלטה, את כשקיבל חסרת־סיכויים. ומזהירות
עתידו. כל את בה

הז לניצול רבין של אופיו התאים לא זאת לעומת
 ברית כריתת כגון — יוצאות-דופן היסטוריות דמנויות

 לו שהציעו כפי הסורית, ההתקפה פני מול אש״ף עם
 הישראלית המועצה ראשי כמו שונים כל־כך אנשים
 שרץ ואריק אחד מצד פלסטיני—ישראלי שלום למען
 טוב איש־ביצוע שהוא שוב, הוכיח, רבין שני. מצד

קונספציות. יוצר לא אך נתונה, קונספציה במיסגרת
מת ראש את פעמים כמה רביו הוריד השנה במהלך

 ולרישתו. להפילו שקיווה סרס, שימעץ היחידי, חרהו
בתחי מאשר יותר זה מיעד רחוק פרם היה השנה בסוף
 חשש זאת לעומת הבלתי־פוסקים. מאמציו למרות לתה,
 לווינגר, משה איש-השנה, עם גלוייה מהתמודדות רבץ

המישטר. את המסכנים מגוש־אמונים, ועמיתיו
 רבץ, מיצחק שהתלהבו רבים היו לא השנה בסוף

משוכ היו י רבים אולם בהיעדרה. בלטה שלו והכאריזמה
 האחרים הריאליים המועמדים על עולה הוא כי נעים

 כאחת, והאופוזיציה הקואליציה משורות לראשות־הממשלה,
 מנהל כשהוא בשקט״ בלילה לישון ״אפשר ושלפחות

העניינים. את

 בלי היה, בתשל״ו הביטחון בשטח הססגוני האיש
 כימעט חדשות שיצר פלד, גני חיל־האוויר, אלוף ספק,

 במחאה מכוניתו, את החזיר תחילה הנע. הסרט בשיטת
 לאחר- צה״ל. קציני על גם שחלה במיסים הרפורמה על

 שעלתה למסיבה חסותו את נתן כאשר רעש, עורר מכן
 לחו״ל. בשליחות שיצא קצין לכבוד לירות, אלפי מאות

הו אחר־כך אותו. שעקף בכביש, נהג היכה אחר־כך
 שחייליו קצין כל לסלק איים שבה מדהימה, פקודה ציא

 נטל גם פלד אותו אולם כראוי. כובע חובשים אינם
אנטבה. פעולת של ובביצועה בהכנתה ויעיל פעיל חלק

 המפוארת הפעולה ספק, בלי היתה, פעולת־אנטבה
 של איש־הביטחון ותואר בתשל״ו, צה״ל של ביותר
 עבורה ששילם לצעיר שלאחר־המוות, כעיטור מגיע, השנה
 מפקד נתניהו, (״ידני") יונתן סגן־אלוף — בחייו
 נתאפשרה המהירה־כברק פעולתו שבזכות הפורץ, הכוח
סי האוגנדי. בנמל-הת׳עופה הצרפתי המטוס חטופי הצלת
 על אור השליך מותו, אחרי שנתפרסם זה, חייל של פורו

 חסר־מנו־ אינטלקטואל — יוצא־דופן לוחם של דמותו
 בן־בלי־בית ואוודמופת, צל״ש עטור איש־קומנדו חה,

בראש. ההולך אידיאליסט ובן־בלי-מישפחה,
 מפקד החי, שומרון דן בלט המת יוני של לצידו
 וחובב־חיים, יותר שיגרתי לוחם היוצא, הקצח״ר המיבצע,

 על ביניהם התחרו הוליווד של השחקנים מגדולי שכמה
 צה״ל על לשפוך העלול בסרט דמותו את לגלם הכבוד
רגיל. הוליוודי קיטש של קצפת
 גור, מוטה הרמטכ״ל, של האמיתי המיבחן אך

 פני שינוי פחות: דרמאתי אחר, בשטח היה ומטהו,
 הדוקטרינה, מבחינת יום־הכיפורים, מילחמת אחרי צה״ל

 במשך התנהל כך על והחימוש. האימונים מיבנה־הכוחות,
 יועץ סמוי. וחלקו גלוי חלקו רצוף, ויכוח השנה כל

הש מתפקידו, שהתפטר שרץ, אריק ראש־הממשלה,
 גם עשה וכך המאסיבי, מישקלו במלוא זה בוויכוח תתף

 שר־הביטחון, עוזר תפקיד את שמילא טל, ישראל
 היקפה הרפורמה, של ההצלחה מידת אחרים. ומומחים
במחלוקת. שנויים תשל״ו בסוף היו עדיין ועומקה,


