
)6 מעמוד (המשך
 קנאות אחת אדם בלוב׳ לשילטון רה

 שלח ביותר, הפרימיטיבי הסוג מן דתית
 כדי יבשות, לחמש המים פני על כספו

 הוא הסוגים. מכל בטרוריסטים לחמוד
ש הילדותי בענק נאמן ביעל־בריית מצא
באוגנדה. לשילטון הגיע

 בינלאומית קואליציה בלטה 1976 בשנת
 של אינטרנציונל טרוריסטים, של זו

חסר־חכלית. טירוף
 מכל קנאים הקריאה: אלא חסרה לא

התאחדו! הארצות,
 הקנאים בין בולט דמיון היד. ואכן,

 הגוונים. מכל הסוגים, מכל העמים, מכל
לאי סגדו שונים, לאלוהים התפללו הם

 מטרות למען ועינו רצחו שונים, דיאלים
 היו הם אישיותם, מבחינת אולם שונות.

 השינאה אותם איחדו אחד. גזע בני כולם
 בציד־ המוחלט הביטחון לשפויי־הדעת,

הנא שמטרתם האמונה הבילעדית, קתם
 ההרגשה האמצעים, כל את מקדשת צלת
 ד,אנשים־ד,עליונים, לקומץ שייכים שהם

תת־אדם. הם ושיריביהם
יש תפסה הקנאים, של באינטרנציונל

מאוד. נכבד מקום 1976 בשנת ראל

 יתושים להרוג
בכישרון

ת שנ  צחוק של רגעים היד 11(7<> ד
של עליונה, מתיחות של רגעים .•ודמע,

הרא הנימות שוב נשמעו ואף מותו,־
של הימים מן אווירת־השטות של שונות

 אלבומי־ על ששת־הימים, מילחמת אחר
שלה. וספרי־ההידד הניצחון

 בהצלחה יתושים הרג אנטבה מיבצע
 דבר עשה ילא הוא אבל — ובפישתן

הביצה. לייבוש
המ את לשנות כדי בו שהיה מאורע

 מאזן־ את לשנות כולו, במרחב ציאות
 מצבה את גם ולשנות הגלובאלי, הכוחות
 בגבולה התחולל ישראל, של הבסיסי
לבנון. מילחמת המדינה: של הצפוני

 הפעילות נגעה אנטבה למיבצע בניגוד
ה המדיניות לשורשי בלבנון הישראלית

 האפשרויות בין היסודית לברירה לאומית,
 דר־ היתד. היא המדינה. לפני העומדות

 של בליבה המהלומה מן פחות מאתית
 יותר, חשובה היתד. היא אבל אפריקה.

השוואה. כל ללא
נת לבנון לגבי המרכזיות ההכרעות

רבין. יצחק אחד: איש על-ידי קבלו
 ניצחון כי משוכנע היה ראש־הממשלה

 בלבנון ארצות־הברית של בעלי־בריתה
 סוריה אם כשלעצמה. חשובה מטרה הוא

 מצב יווצר האמריקאי, בגוש יהיו ולבנון
 של זה חזון תמורת כולל. הסדר שיאפשר

 אמריקאי שלום — אמריקאנה״ ״פאקס
להס רבין מוכן — ישראל •תשתלב שבו
 בצורת סוריה־רבתי, של בתקומתה תכן

סורית־לבנונית־ירדנית. קונפדרציה
 לא רבין יצחק של המדיניות לעמדותיו

1976 בישראל ממש של אופוזיציה היתה

אופ״ק בוועידת מריע הסעודי שר־הנפט :1979

 המדינה ניצחון. ושל יאוש של תיסכול,
שגנ נודע כאשר מצחוק התפקעה כולה
 ממנו והוציאו למטה־המישטרה פרצו בים
 כללי אבל של אווירה. קופת־הברזל. את

 הורד כאשר המדינה על ירדה ואמיתי
 הרמטכ״ל אלעזר, (״דדו״) דויד קיברו אל
 של רגעים היו יום־הכיפורים. מילחמת של

הש רוט־שחמורוב, אסתר כאשר מתיחות,
מונט באולימפיאדת הגמר במירוץ תתפה
 תמונת את בליבו שמר ישראלי כל ריאול.

 עמדה כאשר אסתר- של המעוותות פניה
 ארבע לפני במינכן, חבריה ארונות ליד

שנים.
 השנה של העליון הרגע כמובן, והיה,

 עוצרת- הידיעה נתקבלה -שבו הרגע —
 הצליחה נועז במיבצע־קומנדו כי הנשימה

 מטוס הטופי את לשחרר צד,״ל של יחידה
 את ללעג ולשים באנטבה, פראנס אייר

אמין. אידי המטורף הרודן
 על השפיע לא 1976 של מאורע שום
 המטוס חטופי הצלת כמו הישראלי האדם

הנור הדאגה באוגנדה. שנלכדו הצרפתי
 כאשר וההשפלה, התיסכול הרגשת אה,
 פעולת- ינצחו, שהחוטפים נראה היה

המסח הניצחון בתעוזתה. המהממת הפתע
כא המתח ופורקן ההשתחררות רגע רר,
 זה היה — ארצה הניצולים הגיעו שר

 בישראל, אדם ששום רגישות, של רצף
 לעמוד היה יכול לא כולו, בעולם ואולי

בפניהם.
 מר־ היו אנטבה פעולת ״#ל ההשלכות

לכוע׳ ׳חיקות
 חוש־ זו בפרשה שהוכיח .ר&ין, יצחק •

 .קץ י .בינתיים שם .זכושר־החלטה, אחריות
 . להיבנות שחשבו של■•יריביו, לתיקוותלהם

 'ה^די 'בישראל״.' מליך. ^.אין התחושה מן
ף :׳שהיה ראל  י׳•זינק השגה, בדאלשית ,#*ו

 שהתערער בצר,״ל,׳ האמון השמיימה, לפתע
לקד חזר יום־הכיפורים, ממלחמת .מאז

 את שללה זו אופוזיציה אחת. מלבד —
רבין. יצחק עמד שעליו הבסיס עצם

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

 סבסטיה, מיבצע את הוליד זה מחנה
׳וה בחברון הפוגרום בקדום, ההתנחלות

 כמיבחני־כוח קרייודארבע, סביב מאבק
 על כשידם הקנאים יצאו בכולם גלויים.

 לא לרשותם שעומד בהוכיחם העליונה,
 עתודה גם אלא ומגדים, מאורגן מחנה רק

 ממדיה את להעריך היה שקשה המונית,
המדוייקים.

 1976 שנת במרוצת התברר אחד דבר
 עתה מהווים הקנאים ספק: לכל מעל עד

הפו התנועה הם במדינה. מרכזי גורם
ופעי חיה שהיא במדינה היחידה ליטית

 המימסד, מיפלגות אליה, בהשוואה לה.
 של ערימות אלא אינן חרות, עד ממפ״ם

ה של ׳תנועוודהרסיסים ואילו גרוטאות,
קאריקטדרות. הן שמאל

 להילחם מובנים שהיו סבסטיה, אנשי
 ללינת וילדים נשים להביא צה״ל, בחיילי

 לקבל חורף, בליל כיפת־השמים תחת לילה
 לזכות יכלו ויסורים, ־ תלאות עצמם על

 שחיפשו וטובים, רבים של באהדתם
 שוחרי־הש- אצל דומה התמסרות ל־שווא

 ״ארץ־יישראל של ומבקשי־הקידמה לום
השפוייה״.

 פרשת אותה אל היהודי העם הגיע שוב
 בעבר: פעמים כמה הגיע שאליה דרכים,
 השתלבות בין לבחור עליו שבו המקום

 המחווה ובין לפשרה ׳והסכמה במציאות
 אני העולם, את ״עיצרו של ההירואית

 נמצא האחת הדרך בסוף,1 !״לרדת רוצה
 ה־ קיום הבטחת של הרציונאלי,' היעד

 עם והתפייסות ,תפשרות1•י מדי־נד^הוך
 מהיו*ה והתפתחות הארץ חלוקת ,'אויביה
 .21ה־ המאה של הטכנולוגיה לקראת

עטור־ פרק המתין השניה הדרך בסוף

 חורבן היהודית: בהיסטוריה נוסף גבורה
השלישי. הבית

 בדרך שהוליכה שנה היתד. 1976 שנת
גוש־אמונים. של הדרך השניה,

מהפכת
הש^ום

 שני היו 1977 שנת של ישראל בחיי
ה ומדהימים. צפויים מכריעים, מאורעות

 במאי 17ב־ הבחירות הראשון, מאורע
 אנוור של נחיתתו השני: והמאורע 1977

ב 19ב־ לוד, התעופה בנמל אל־סאדאת
.1977 נובמבר

 אמורות היו התשיעית לכנסת הבחירות
ש האירועים .1977 שנת בסוף להיערך

 חודש לאמצע הבחירות ׳להקדמת הביאו
 המסעירות מההתפתחויות חלק היו מאי
זו. שנה של

מק אחד תמיד .שהיה לרמטכ״ל כיאה
 ראש •תיכנן צה״ל, של הטובים המטה ציני

 שהיו המהלכים, את רביו יצחק הממשלה
ה בבחירות ניצחון לו להביא צריכים
 רבין עמד 1977 מארס בחודש צפויות.
 החדש, האמריקאי הנשיא עם להיפגש

 להעניק אמור היד. קארטר קאריטר. ג׳ימי
 אותו שיהפוך מזהיר, מדיני הישג לרבץ

 בחודש הישראלי. הציבור בעייני לגיבור
 ועידת להתכנס צריכה היתד. 1977 אפריל
לסיכויי־השלום. דרמאטית המחשה ג׳נבה,
 את תיכנן שרבין אחרי ימים כמד.

 אי-שם נחתו ,1976 בדצמבר תוכניותיה
 של הראשונים 15אף־ מטוסי בישראל

 קידם גיר מוטה הרמטכ״ל חיל־־,אוויר.
 השנה לסיסמת שהפך בנאום, פניהם את

 היא 15אף־ עם ישראל ״מדינת החדשה:
אחרית!״ מדינה
אומר. הוא אשר את ידע ולא — אמר
 דתיים, משתתפים ביו שחסרו זה, טכס

 משבר־ הוליד שבת,• לחלל חפצו שלא
הלי את יותר, מאוחר שהעלה, ממשלתי

לשילטון. כוד
 בוושינגטון, רבין יצחק ביקר במארס

 בגדר שנשארו סיבות בגלל בבית־הלבן.
הנ השינה, של ביותר הגדולה התעלומה

 אורחו. לחי על סטירה קארטר ג׳ימי חית
נדחתה. ועידת־ג׳נבה מוכה. חזר רבין

 רעייתו ניגשה ביקור אותו של במהלכו
 ביו־ לבנק רבין לאה ראש־הממשלה של

ש מחשבון דולרים כמה והוציאה ייורקי,
 בניגוד בחוץ־לאדץ מישפחת־רבין החזיקה

להת נאלץ רבין נתגלה, החשבון לחוק.
 מקום — רשימת־המערך מראשות פטר
 מאבק אחרי בקושי, קודם־דכן זכה שבו
פרם. שימעיון יריבו, עם מר

 שלוש בת הקאריירה נסתיימה בזאת
 רבין. יצחק דאש־הממשלה של השנים
 קלה לשעה נדמה היה רבין, נפל כאשר

פרם. שימעון של שעתו באה כי
 חשבוינוודהבנק פרשת נחשפה כאשר

 אהרון זה הייה בחו״ל, מישפחת־רבץ של
 ברירה, רבץ ליצחק הותיר שלא ברק
 את הפיל המישפטי היועץ להתפטר. אלא

ראש־יהממשלה.
ב הליכוד לניצחון הדרך נסללה כך

 לשיל- בגין ■מנחם של ולעלייתו בחירות
טוו•

הרא מהרגע החל הפתיע בגין מנחם
הח קיבל הוא לשילטון. הגיע שבו שון

קלי דיין, (מינוי ומפתיעות מהירות לטות
 עם נפגש הוא הוויט־נאמים), הפליטים טת

 בישל צ׳אושסקו), (קארטר, זרים מדינאים
 ושלחה שהפעילה המדינית המחשבה את
 דבר של בסופו והביאה לראבאת, דיין את

 דיונים ניהל בילוד, סאדאת של לנחיתתו
 — ממשלתו את והפעיל קואליציוניים

חייו. כל זאת עשה כאילו
 ישראל עם בין ההיסטורית הפגישה

 הראשונים בשלביה הפכה בגין ומנחם
 דעת- סיקרי בלתי-מובן. רומן-אהבה

 תוך זינקה הפופולריות כי הראו הקהל
הע הישראלים של גדול ורוב חודשיים,

תמיכתו. את אליו ביר

 מן מיפגש
השלישי הסוג

 - נשימתו את עצר כולו העולם
ה את העביר הלוויין כמשמעו. פשוטו
 לכדור־ מסביב בתים למיליוני מאורע
עדת־ראייה. היתד, כולד. האנושות הארץ.

ה בלוד. לנמל־ד,תעופה הגיע המטוס
ה על נעצר יצא, האיש נפתחה. דלת

 התרועה. את השמיעו החצוצרות כבש.
 שקפאו האיש, פני על ׳שהתה המצלמה
 הקשיב כאילו סתומה, חגיגית, בהבעה

׳לשמעה. מסוגל הוא שרק פנימית למנגינה,
 בא מצריים, נשיא אל־סאדאת, אנוור

 ירק לא בצל העמיד זה מאורע לישראל.
שנת של והאירועים המעשים •שאר את

 את הוציא גם אלא כולו, בעולם ,1977
 שנות של הגבעות מרכס עצמה השנה

ה בנוף .שגיא הר אותה והפך ד,שייגרר,
היסטורי.

 ויום־הביפו־ ששת־הימים סיני, מילחמות
 בדרך דרמתיים תמרורים אך היו רים

 ה־ דרך — דורות שלושה לפני שהחלה
 המילח־ מן אחת כל היהודי-ערבי. סיכסוך

 אחרת, או זו בצורה שינתה, האלה מות
נתו את הסיכסוך, של מאזן־הכוחות את
 לא מהן אחת אף אך הישלכותיו. ואת ניו

ו ישראל בין היחסים מהות את שינתה
אותה. המקיף הערבי העולם

אי החלטה על־פי אל־סאדאת, אנוור
 בכך זאת. את לעשות ניסר, ריבונית, שית

ייחודו.
 רגעיה את 1977 לשנת נתנה זו החלטה
 על שנחרתו ביותר, והמרגשים הגדולים

ומר מקרוב להם העדים של לוח־ליבם
ל ישראל, אזרחי תפסו שבו הרגע חוק.

 עומד אכן שהחלום הראשונה, בפעם פתע,
להתגשם.

יישכחו: לא שלעולם הרגעים באו ואז
 בהישמע המטוס, כבש על רגע אותו —

התרועה.
 .:לדגל המצרי,, הנשיא של ההצדעה —
מעמד. באותו צד,״ל
ץ •ך אל־אקצזן; במיסגד התפילה —
ביד־ושם. הביקור —
-';שן,פך1בכנס( הבליתי־אפשרי הנאום —

• מציאות. ן •'־'̂׳
 גולדה עם' ההיתוליים הדברים חילופי — י

ת.8הכנ סיעות עם הפגישות במהלך מאיר,
 חיד. יכול לא בחם הצופים מן לאיש

 ת4ש את ״שסיים המאורע זה :ספק להיות
 .-1 של הגדולים המאורעות ואחיד ,1977
.20ה־ מאה

 שיכוריס
ת ח ת לפנס מ

שנת שיל בבהירות הליכוד ניצחון
 ישראל המוני מהצטרפות נבע לא 1977

 נבע הוא השלמה. ארץ־ישראל לרעיון
העיק לסיסמת־ד,בחירות הציבור מהסכמת

 הליכוד: ,של כימעט, והבילעדיית רית,
ההרג השיילטון!״ את להחליף ״צריכים

 שאין מתפקד״, ״אינו שהשילטון שה
 ש־ החלטות, לקבל המסוגלת מנהיגות

בבי שוקעת המסורתית מיפלגת־השילטון
שגר היא — והסתאבות שחיתות של צה
.1977 של ד,״מהפך״ אית מה

 ה- בכל הליכוד ממשלת נחלה 1978ב־
חרוץ. כישלון הפנימיות חזייתות

ב דבר השתנה לא המהפך, בעיקבות
 שנים 29 ישראל. של הפנימיות מערכות

להבר הליכוד תוכניות על דיבורים של
 ברוח. כעשן התנדפו והמשק החברה את

 מורכב, היה הליכוד של בשר-הקלפיות
 הם בני־עדות־המיזרח. מהמוני רבה, במידה

 הנרגשת, ההתלהבות את לליכוד שסיפקו
 לשיל־ ״בגין :התביעה של כוח־המחץ את
!״טון

בשנת הוליד לא ציפיות של הזה ההר
עכבר. אלא 1978

 את לחולל צריך שהיה המרכזי, האיש
 ארליך שימחה היד, המהפך־החברתי־בילכלי,

 חולל הוא ,1977 בסוף אומנם שר־האוצר.
 מוגבל ביטול — הכלכלי״ ״המהפך את
 גרם הוא הזר. המטבע על הפיקוח של

מ יציאה של הקלה, ישל כללית הרגשה
הת מהר חיש אך הכלכלי. הגטו מחנק
אשלייה. אלא היתד, לא זו הרגשה כי ברר

חד ממדים קיבלה הדוהרת האינפלציה
 ב־שיקוליו מרכזי גורם מהווה החלד, שים,

 ביחסי- המשק, בחשבונות הפרט, של
 לחוץ־לארץ שנזדמנו ישראלים העבודה.

שו הישראלי המטבע כי להיווכח נדהמו
במהירות. קע

 אבי של דיוקנו את הנושא שטר־הנייר,
סמרטוט. הפך הציונית, התנועה
 תופעה המשק־השחור היה. מפא״י בימי

 בימי במחשכים. וצמחה שנולדה מביישת,
הבושה. גם נעלמה הליכוד,

 הליכוד, שילטון כי מישהו קיווה אם
 בגין, מנחם כמו ישר אדם עומד שבראשו

 היותר- התופעות בחיסול לפחות יצטיין
הוא. אף התאכזב השחיתות, של בוטות

 שיל־ סיים שבה בנקודה התחיל הליכוד
 אמות־המי־ התנוונות בתהליך המערך טון
עב במירוץ־ישליחים, כמו המוסריות. דה
ל מבלי ליד, מיד מגילת־ד,שחיתות רה

היעצר.
נק המדינה בתולדות הראשונה בפעם

 — שרון אריאל — מרכזי שר כי בע
 בשעה פרטי, במיפעל־ענק להחזיק יכול

 הממשלתי המישרד בראש עומד שהוא
להע העשויות החלטות יום־יום המקבל

ה מעמודי-התווך כמה גם יעצמו. את שיר
אח פיגרו לא החדש, המימסד של אחרים

המכונ־ דירות־השרד, בולמוס בהרבה. ריו


