
תשמב השנה איש
 בית... ולבנות עץ לטעת נוכל לא ולוע־תתותח הפלדה

וחמו נכונים להיות — חיינו ברירת זו דורנו, גזירת זו
 מאגרופנו, החרב תישמט כי או — ונוקשים חזקים שים.

חיינו.״ וייכרתו
 במישרד־ כיפאו על ישב השנה, בראשית דיין מת כאשר
 זו. תפיסה מושלמת, בצורה שהמחיש, אדם הביטחון

 נהלל. מושב בן של תורתו את הגשים כפר־מלל מושב בן
היש והמתנהל האגרוף, מן נשמטה לא החרב בביירות.

 גורשו שמהם והכפרים, האדמה את להפוך הוסיף ראלי
 עזה, של במחנות־הפליטים רק לא לנחלתו. הפלסטינים,

 — הפליטים עקבו וראשידיה, עין־חילווה במחנות גם אלא
צה״ל. חיילי אחרי בשינאה — וניניהם נכדיהם בניהם,

מו כמקום כוח — דיין של תפיסת־היסוד
ניצחה. — פשרה במקום תותח סר,

 אריאל של האישי חותמו את שנשאה מילחמת־לבנון,
 של הקודמות ממילחמותיה אחת למילחמה רק דמתה שרון,

 האישי חותמו את שנשאה ,1956 של מילחמת־סיני :ישראל
דיין. משה של

 בשותפות מראש, רבים חודשים תוכנן קדש״ ״מיבצע
 של וקבוצה הבריטים הצרפתים, — זרים גורמים עם סמוייה
 רבים חודשים תוכנן הגליל״ שלום ״מיבצע מצריים. גולים

 והפלאג־ האמריקאים — זרים גורמים עם בשותפות מראש,
 האחרון ברגע הומצאה המקרים בשני הלבנוניות. גות

תש ״הריסת ,1956ב־ הפידאיך קיני ״ביעור :כוזבת עילה
 דיין .1982ב־ קילומטרים״ 40 של למרחק עד המחבלים תית
 אחריו גרר ששרון כשם המהסס, בן־גוריון את אחריו גרר
 מאחרי הכל כימעט נעשה המיקרים בשני המהסס. בגין את
הנבחרת. הממשלה גב

 כמפקד שרון, אריאל את לגדולה שהעלה הוא דיין ■
 במשך הגבול את לחמם כדי בו והשתמש ,101 היחידה

 רב דיין אך היזומה. במילחמה הפתיחה לקראת שנים,
 בגרימת שרון הואשם שבה מילחמת-סיני, אחרי שרון עם

 יום־הכיפורים, במילחמת שוב התפייסו השניים צבאי. אסון
 של הביצה מן להחלץ לו לעזור לדיין שרון הציע כאשר

השאפתני. באלוף השר תמיכת תמורת למחדל, האחריות
 האבות אחד היה דיין !היסטורית, מבחינה

 המדינית, דתפיסה — !העיקרי האב ואולי —
 הוא שרון למילחסת־לכנון• בתשמ׳׳ב שהביאה

 שאפתני יותר, ברוטאלי יותר, עיקסי יורש
 חניכיו, היו ושניהם — דיין תפיסת של יותר

בךנוריון. תיד של ויורשיו בני־טיפוחיו

סמן עח1נ :אראל 9
א ך ל  תשמ״ב איש־השנה היה מילחמת־לבנון, פרצה ו
 במאורע קשורים שהיו האנשים משורות הסתם, מן בא, •

 ופירוק מסיני צה״ל נסיגת — אז עד תשמ״ב של העיקרי
ובשארם־אל-שיח׳. בחבל-ימית היהודית ההתנחלות

 השנה בראשית כי להאמין קשה היה תשמ״ב בסוף
 הנסיגה. ביגלל מילחמת-אזרחים מפני אנשים חששו

 לעצירת ״התנועה כי לחלוטין ברור היה השנה בסוף כי
 אלא היתד, לא המדינה, על אימים שהילכה הנסיגה״,

 הארי- שני על־ידי ובמזיד במתכוון שנופחה בועת־סבון,
ל והרב שרון אריאל שר־הביטחון :אלים א ר ש י

. ל א י ר א
 לנסיגה, שהתלוו האירועים, נראו בדיעבד

תפלות. בבדיחות
נראו לממדי-ענק כלי־התיקשורת על־ידי שנופחו סצנות

ת הבונקר מד<ד.1טו*אג־־׳ק : ממי

א בי□ ממחיר□ הנסיגה׳ ״עוצר■ :סוריאליסטי סרט חבריהם עוד ספינות דבו

)17 מעמוד (המשך
 כוח לרכז מעזים ישראל קברניטי היו האם הערכתם.

 לא המצרי שהצבא בטוחים היו אלמלא בצפון, כזה
הפלסטיניים? אחיו לעזרת לחוש כדי אצבע ינקוף

 כיום הוא שצה״ל הנגדית הגירסה טוענת זה כנגד
 בדרום להתגונן מסוגל היה כי עד וחזק, גדול כה צבא
 את העוצמה במלוא מנהל בעודו אפשרית, סכנה מפני

בצפון. המערכה
 ויצרו התנגשו המגמות שתי המצרי, העם של בליבו

 לא כי על המצרים שמחו אחד מצד מכאיבה. סתירה
 להקריב נדרשו לא ושהפעם זו, מילחמה תוך אל נספגו
הערבית. הסולידריות מיזבח על ורכוש חיים

נפ במעמקי מצרי כל הרגיש שני מצד אך
 נטש כי על אשמה, של עמוקה הרגשה שו
 קשה הפוגע מעשה — צרתם כשעת אחיו את

כאיש־כבוד. המצרי האדם של בדימוי-העצמי
 בצורה אך — המאורעות על השפיע אל־סאדאת רצח
 את הוכיחה מצריים לה. קיוו שהמתנקשים מזו הפוכה

 תבונת־ ושהיא כולו, בעולם לה דוגמה שאין יציבותה,
 במהירות השנים. 8000 בן המצרי הלאומי האופי של יסוד

 המיועד, ליורש השילטון עבר תקלה, שום ללא מהממת,
י נ ס ו  מבלי _קודמו בדרך המשיך זה כ. ר א ב ו מ ח

 המיבחן את עבר החדש השלום שמאלה. או ימינה לסטות
שלו. ביותר והקשה הראשון
 במחצית צה״ל נסוג כאשר שני, מיבחן עבר הוא
 לגבול חזר המצרי השילטון סיני. משארית תשמ״ב
 אילו חגיגיים. בטכסים בתורן הועלה המצרי הדגל הקודם,

 אל־סאדאת של גאוני מעשה־תרמית חוזה־השלום היה
 וביניהם — בישראל אויבי־השלום שטענו כפי ומובארכ,

 בממשלת־ תפקידי-מפתח למלא שהוסיפו האישים מן כמה
 השלום אך אותו. להפר הרגע היה זה אז כי — הליכוד
מעמד. החזיק

וה השלישי במיבחן מעמד גם החזיק הוא
ללבנון. הישראלית הפלישה :השנה של עליון

 יצאו מצריים דיפלומטים אותה, גינתה ממשלת־מצריים
 תקפו מצריים עיתוני נגדה, פוליטית בפעילות חובה ידי

 נשאר השלום אך ואנשיו. בגין מנחם את בשצף־קצף
 הצדדים שני של השגרירויות פתוח, נשאר הגבול כנו, על

לתפקד. הוסיפו
מעמד. החזיק אל־סאדאת של מיפעלו

תתוותח לוע דיין: #
 שמילא אדם מת אל־סאדאת של מותו אחרי ^¥בוע

י  שלמה תקופה ושסימל בקמפ-דייוויד, מישני תפקיד ״
ה ישראל: בחיי ש . מ ן י י ד

 ׳50דד שנות ראשית מאז שלם, תר במשך
 צה״ל, על בן־גורידן דויד אותו המליך כאשר

 השפעה לדיין היתה מותו, לפני כשנתיים ועד
 מאשר ישראל של אופיה עיצוב על יותר רבה
עצמו. בן־גוריון מילבד אחר אדם לכל

 את החדשה במדינה ושהגביר שסימל דיין זה היה
 והעם ישראל בין שלום לעולם יתכן שלא השקפת־היסוד

להת גבול אי־פעם לקבוע לישראל לה אל וכי הפלסטיני,
 נאם עזה, בגבול שנהרג ידיד, של קברו על פשטותה.

 אל אשמות היום נטיח נא ״אל :1956ב־ דיין משה
 ׳שמונה אלינו? ׳שינאתם על נטען כי לנו מה הרוצחים.

 ולמול בעזה, אשר במחנות־הפליטים יושבים הינם שנים
 והכפרים האדמה את לנחלה לנו הופכים אנו עיניהם
כובע- ובלי אנו, מתנחלים דור ואבותיהם... הם ישבו שבהם


