
מלו אלה אנשים שלונותיהם הישגיהם את תשל״ז בשנת סי והעולם. ישראל של וכי
ת תוך הזה״ ״העולם על־ידי נבחרו הם השנה. מאורעות כל בחינ

*

!המרחב הפתווו ונה ו :!אוטו ז מדבר הנסר :פאהדהעולם
 ארצות־הברית, כנשיא קארטר ג׳ימי של ׳בחירתו עם

 חשבה של איש-העולם כי בדור היה תשל״ז, !בראשית
 היתר. השאלה זי. שנה של איש־העולם גם יהיה הקודמת

ה היתד. השנה, בתום ? יהיה הוא איש־שנה איזה :רק
פתוחה. עדיין שאלה

 רשימת היתד. כהונה, של שנה כימעט אחרי ׳ואכן,
מילו היו מיזזמזתיו רפות אפסית. ׳ואולי — דלה הישגיו

 מהן .אחדות הפתוח״. הפה ״מדיניות בכינוי יזכו ליות,
 נגד עזים נאומים השמיע כך מפוקפקת. תועלת בעלות היו

 להועיל מבלי בברית־המועצזת, מתנגדי־המישטר דיכוי
 ה־ במדיניות קשה פגעו הנאומים ׳אולם במאומה. להם

 בעלות-בריתה בקרב עמוקה להתמרמרות וגרמו דטאנט,
 שלו התוכנית ׳ויפאן. גרמניה צרפת, — ארצות־הברית של

 היו באפריקה שירטון. על עלתה. בעיית־׳האנרגיה לפיתתן
בספק. מוטלות מדיניותו פירות
 הערבי־יש־ במרחב היה ביותר הגדול כישלונו אך
בקרי אליו כשהתייחס רבץ יצחק את הרס הוא ראלי.

 הוא מארס. בחודש באמריקה ביקורו בעת מופגנת, רות
הצ השמיע כאשר פרם שימעון למפלת תרומה תרם

 כאשר נדהם הוא הבחירות. ערב חסרות־תכלית הרות
 ידע לא ולאחר־מכן — בגין מנחם איש־השנה נבחר
 לו, ׳ולהסניף אותו לפייס ניסח הוא בו. לנהוג כיצד
המדי את לחלוטין הנוגדת מדיניותו, את חיזק רק ובכך
הצ של שורה השמיע זאת עם יחד האמריקאית. ניות

ההס עקרונות ועל לפלסטינים״ ״מולדת על נבונות הרות
 מפני חשש הוא להגשמתם. דבר לעשות מבלי — דר

 האפור שר־החוץ את שלח ׳ארצ׳ות־הברית, יהודי עם עימות
חסרות-׳שחר. לשליחויות ואנס, סיידום שלו,

 אינו פשוט קארטר ג׳ימי כי היה נדמה תשל״ז בסוף
 מיל־ לעבר להתגלגל לדברים ומניח — לעשות מה יודע
 אר־ על גם ביותר חמורה מכה להנחית העלולה חמה,

צות־הברית.

 איש־ כי השנה בראשית נדמה היה ■שבועות כמה במשך
 בסוף ידוע היה, ששמו אדם יהיה ת׳ש׳ל״ז של המרחב
 סא־יטא- עיסאס ד״ר •שומרי־ס׳וד: לקומץ רק תשל״ו,

 שנתמנה לשעבר, אירג׳ון־פידאיון ׳וראש מנתח־לב ווי,
 נציגי עם השיחות כמנהל עראפאת יאפו* על־ידי

 מטרת ישראלי־פלסטיני. שלום למען הישראלית המועצה
 ממשלת ובין ף אש״ הנהגת בין גשר ליצור היתד. השיחות
 לוועידת- יוזמן ף ׳שאש״ הסכמה לידי להגיע כדי ישראל,
בישראל. ף ׳אש״ של דה-פאקטו הכרה תמורת ז׳נבה,

 העולם, את שחישמלו אלה, דרמאתיות שיחות אולם
 נשאו לא לבנון, מילחמת של הקודר הרקע על ושנערכו

 א׳ש״ף ובקרב וכל, מכל ההצעה את דחה רבץ יצחק פרי.
ההזדמ חד־משמעית. הכרעה הפנימית ההתרוצצות מנעה

הוחמצה. הגדולה נות
 על סותמן זאת, לעומת הטביעו, שיוזמותיו האיש

 הנסיך הסעודי, יורש־העצר השנה היה הערבי העולם
 כספי־הנפט של האדירה העוצמה את שהפעיל פאהד,

 בהתערבות אמריקאי־שמר׳ני. הסדר במרחב לקדם כדי
 את עצר הלבנונית, למילחמת־האחים קץ שם דרמאתית

 על שהשאירה פשרה, וקבע אפר אל־ חאפז של צבאו
 על שמרה אך בלבנון, הסורי מישטר־ד,כיבוש את כנו

 של במישטרו תמך הוא אש״ף. של ועצמאותו קיומו
הקנ מהלומות תחת שהתנדנד אל־סאדאת, אנוואד

ה והתקפת׳ו מבית, השמאלית והאופוזיציה הדתיים אים
מחוץ. אל־קזאפי מועמד של תעמולתית
לכ צריך שהיה אמריקאי להסדר מוכן היה המרחב

 טרפה כאשר אש״ף, בהנהגת מתונה פלסטינית מדינה לול
 בסוף הקלפים. כל את בגין מנחם איש־השזה של עלייתו

 אובד־׳עצות, היה הכל־יכול פאהד גם כי נראה השגה
 הבאה המילחמה כי ביודעו — להידרדר לדברים והניח

 לזעזועים ותביא זרם־הנפט, ׳את לעצור אותו תכריח
השמי. במרחב הקיים הסדר את לקבור העלולים מהפכניים

טוב פוטנציאל ינוש:\חון7בהגטו יהודי שיגדלו:יהדות
 יהודי-הגטו, של דיוקנו ׳את ישראל ׳אזרחי ראו השנה
 ישראלי, פריץ זה היה שהפעם ׳אלא הפריץ. לפני המתרפס
אמריקאי. היה והיהודי
 בתו׳אר שעברה בשנה זכה שינדלר אלכנדר הרב

 של הנכונות — הדשה״ ״רוח שביטא מפני !איש־היהדות,
בי דיברי בפומבי להשמיע יהודיים־ואמריקאיים מנהיגים

 ממשלת־רביו. של לדעתם, מדי, הנוקשה הקו על קורת
 ראש־ לתפקיד בגין מנחם איש־השנה שנבחר ברגע אולם

 בגין סביב התרוצץ הוא טעמו. את ישיבה ■הוא הממשלה,
 אליו, התחנף פולני, רוזן של בחצרו יהודי שתדלן כמו

 להעביר כדי אנה־ואנה אץ נער-שליח כמו אותו. שירת
 את שירת הציונית היוגה ליהודים. בגין ישל הוראותיו את

 ואגו־ המפד״ל ׳ממשלת את הרפורמי ׳והרב היהודים, מלך
דת־ישראל.

 האמיתי: המצב ביותר הברורה בצודה נתגלה כך
 עבדים אלא אינם שוב בפזורה היהודי המימסד שמנהיגי
 ולסלקם למנותם היכולה ממשלת־ישראל, של ׳נרצעים

 מעין הוא ׳בוושינגטון הישראלי השגריר פאוות־נפשה.
נתי — בעיניו לפחות — הם אמריקה ויהודי נצ״ב־עליון,

ישראל. של קולוניאליים נים
 חמור במיבחן זו הערכה תועמד הסימנים, כל לפי
מבו בגין מנחם של האסטרטגיה כל כי בתשל״ח• ביותר

 פי על יקומו אמריקה שיהודי מאמין הוא עליה. ססת
 זה אם ארצות־הברי׳ת, נשיא נגד אחד כאיש הוראתו,

לנט כדי בכך שדי מאמין גם הוא פיו. את להמרות יעז
אותו. לשבור — עימות יהיה ואם ;קארטר מימי את רל

 !בהערכה חמור ספק מטילים בישראל רבים מומחים
ש ברגע לרסיסים היהודית החזית תישבר לדעתם, זיו.

 לממשלתם נאמנותם בין לבחור יצטרכו היהודים המוני
ישראל. לממשלת זיקתם לבין

 ועי־ ידו־ — שינדלר התייצב זה גורלי מי׳בחן לקראת
 הגדולים היהודיים האירגונים את המייצגת דת־הנשיאים,

 בגין, של לרשותו חד־משמעי באופן — בארצ׳ות-הברית
 השאלה כן. לפני שהשמיע הדיעות לכל התכחשות ׳תוך

 מייצג מי ׳את היא: מענה, שעה לפי לה ׳שאין הגדולה,
_ ך שינדלר אלכסנדר הראביי

 השחור, יום־הכיפורים אחרי שנים ארבע בתשל״ז. גם
 היתה. לא כאילו המילחמה שבו בעולם, צה״ל חי עדיין
 שינה לא ישכח, לא חדש, מהותי דבר כל למד לא הצבא

 בכך הקודמים. ונוהגיו תפיסותיו את כלשהו שיפר ולא
 שצבאות המוכרת האמיתה את נוספת ־בפעם צה״׳ל מאשר

מבפנים. לתיקוךעצמי כלל, בדרך ניתנים, אינם
 שר־הביטחון וייצמן, עזר על !תיפול זיו מלאכה

 סלע- הו׳א צה״ל של העליון מערך־ד,פיקוד אבל החדש.
 או — כוונותיו את ליישם וייצמן יוכל שעליו היסוד,
 צמרת בגלל נהרסו רבים צבאות תתנפצנה. הן שאליו
 הפוכה, היתד, צה״ל של מכתו קיפאון. מוכת זקנה,

 מדי דלים מדי, צעירים קצינים חמורה: פחות לא אך
 מוקדם ׳ומסיימים — לשיא מדי מהר מגיעים בניסיון,

הקאריירה. את מדי
 שירותו את יסיים הנוכחי, הרמטכ״ל גור, מרדכי

הני לקצין היותר, לכל המתאימים, ובוותק בגיל הפעיל
אי וההפסד העליונים; לדרגים סף־הכניסה על רק צב
 והמסיים המתחיל האיש, של גם אלא צה״ל, של רק ננו

 דווקא כי פאדאדוכס, גם זהו ׳הראוי. המיועד קודם הרמה
 לקצי־ מיקצועית־תיאורטית תשתית מקנה שאינו בצה״ל,

 הרגיל מן יותר האישי הניסיון ועושר משך חשובים ניו,
 שבמיל־ בצה״ל, הגבוה״ הפיקוד ״מחלת מכאן בצבאות.

 ביצועיהם בצורת ביוטה, ׳באופן הומחשה האחרונה חמה
 מן נחותים ישר,יו הגבוהים, הדרגים של הירודים ורמתם

מעו מח״טים או מג״דים שהיו מפקדים, הנמוכים. הדרגים
גרועים. כרמטכ״לים או כמפקדי-פיקוד התגלו לים,

 כמפקד גל כן־ (״ינוש״) אביגדור האלוף של מינויו
 הפעייה. את מסמל תשל״ז בסוף שנעשה הצפון, פיקוד

 ניסיון של מצומצם כה מיטען עם דם, כה לתפקיד בהגיעו
 טוב פוטנציאל שהוא מפני ודווקא — גבוה בפיקוד
 אופיינית תופעה ■ינוש מדגים עליונים תפקידים לאיוש

 ימונו, או שמונו ׳ורעיו, ינ׳ו׳ש ׳בצבא. הישן״ ״המישטר של
האח במילחמ׳ה שם לעצמם שעשו המפקדים לדור שייכים

 לצמרת מגיעים הם כעת הבינוניים. בדרגים אבל רונה,
האנ קומץ אותו יהיה גם זה הבא. הפיקוד־העליון ׳והופכים

מילחמה. תפרוץ אם ישראל, גורל יינתן שבפיו שים,

ן


