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 למילחסת למדי אדישים אז עד שהיו המצרים, ואילו כולו.
לאומית. מילחמה בישראל במאבק רואים החלו הפלססינים,
 את הפכה היא לשלום. בסיס כל הרסה סיני מילחפת

 את והידקה הערבי, העולם גיבור עבד־אל־נאצר גמאל
 למילחמה הזרע את זרעה היא הסובייטים. ובין בינו הברית

הבאה. —1
 העולם .1967 ביוני ששת־הימים פילחמת זאת היתה

 הניצחונות למראה התפעלות מדוב נשימתו את עצר
 תוך נמחצו ערביים צבאות שלושה ישראל. של הצבאיים

ובצפון. במיזרח בדרום, נכבשו גדולים שטחים ימים.
 אל,ה שטחים להמיר ישראל השכילה אילו

 ההזדמנות את ניצלה אילו או כשלום, מייד
 היתה הפלסטיני, העט עם שלום לעשות כדי

אמיתי. כניצחון מסתיימת זו מילהמה
 ישראל מדיני: לאסון הצבאי הנצחון הביא זאת תחת
 הראשון הצעד את וצעדה שכבשה, בשטחים התאהבה

למיל־ הזרע את זרעה בכך ישראלית. אימפריה להקמת
בלתי־נפנעות. נוספות, חמות

בפילהמת־ההתשה. מייד, כימעם נבט הראשון הזרע
-  מטרות כל לה היו לא כי מוזרה, מילחבה זאת היתד, י

במצריים, מכותיה את הפליאה ישראל ברורות. מדיניות
 יצחק השגריר על־ידי שהועברה האמריקאים, עצת ולפי

בעוסק״. מצריים את ״הפציצה רבין.
 ה• :ככירה מדינית מסלה היתה התוצאה

כמצריים, שלהם הטילים את הציכו סוכייטים
הכאה. למילחמה הקרקע הוכשרה וכך

אי־ של ישירה תוצאה היתד, יונדהכיפורים מילחמת
שכבשה. השטחים על לוותר ממשלודישראל נבונות

״שארם־אל־שייח׳ את מעדיף שהוא הכריז דיין משה
 פי על שארם־אל־שייח/״ בלי שלום פני על שלום בלי

מצרית. אדמה על ימית העיר בהקמת הוחל דרישתו,
 המצרי הנשיא מהכרזות בבוז התעלמה מאיר נולדה
שלום. של להסדר נכונותו על אל־סאדאת, אנוור החדש,

 צבאית מהלומה תחילה ישראל ספגה זו בפילחמה
שרץ אך חזיתות, בשתי קשה,  היא עילאי צבאי בכי
מזהירים. ניצחונות והשיגה פיה על הקערה את הפכה

בתי בדרום המילחמה הסתיימה צבאית, מבחינה אך
המצ־ הארמיות שתי אך לתעלה, במערב עמד צה״ל : קו

 המיז- בצד נשארו התעלה, את לחצות שהצליחו ריות, **
נתיב־המים. של רחי

 גרם חד־משמעי ניצחון של העדרו דווקא
 שלא היחידה המילחמה זאת שהיתה לכך

הצ היא ישראל. של מדיני כהפסד הסתיימה
 כעכור מצריים, עם הסכס־השלום את מיחה
שנים. חמש

 כניצחון להיחשב יכולה 1978 של סילחמת־הליטאני
 חלוש. אוייב נגד רב כוח בה הפעילה שישראל אף צבאי,

 מדינת- הקימה ישראל דבר. השיגה לא פוליטית מבחינה
לבנוני. הרפתקן השליטה שבה זעירה. חסות

 אדכע וכעכור נפתרה, לא כעיה שום אך
 כאותה נוספת למילחמה השנה, יצאה, שנים

החזית.
 שהושג צבאי, בניצחון הסתיימה מילחםידהלבנון

זעיר. צבאי כושר בעלי אויבים נגד כביר כוח הפעלת תוך
 לא אש״ף אפסיים. כימעט היו הפוליטיים ההישגים אך

"  תצליח היותר ולכל נפתרה, לא הפלסטינית הבעייה נשבר. י
רופף. פרו־ישראלי מישטר לבנון על לכפות ישראל

 הנשיא־הנבחר ובין ממשלת־ישראל בין היחסים פרשת
 של אפסותה כל את מדגימה אל־ג׳מייל, בשיר לבנון, של

 בכוח שגרר צה״ל, בעזרת נבחר אל־ג׳סייל שיסת־הכוח.
לח ושעזר הסרבניים, חברי־הפרלמנט את לאולם־הבחירה

 ממשלת- ציפתה לכן מתנגדים. צירים לפני הדרך את סום
עימד, חוזודשלום על מייד יחתום הנשיא־הנבחר כי ישראל
פקודותיה. כל אחרי וימלא

 של האינטרסים לפי אל־ג׳מייל פעל שנבחר, ברגע אולם
 סירב מישראל, להתרחק השתדל הוא עצמו. ושל לבנון

לנור מוכן היה כי אף פורמליים, חוזים על עימה לחתום
היחסים. של בלתי־פורמלית מליזציה

שי את להבין זה במצב משתדלת היתה חכמה מדינה
 המבוססים הוגנים, יחסים עיסו לבנות השני. הצד של קוליו

 כל של המהות זוהי ההדדיים. האינטרסים בין פשרה על —
טובה. דיפלומטיה

 את כפו הם לכך. מסוגל היה לא בגין־שרון הצמד אד
 אל- על רצונם את לכפות רצו והם לבנון, על אל־ג׳מייל

הש נער־שליח, היה כאילו אליהם אותו זימנו הם ג׳מייל.
 לא אם מלבנון ייצא לא שצה״ל מליו איימו אותו, פילו

 נמל- הפעלת את לאפשר סירבו חוזה־שלום, מייד ייחתם
ישר נוכחות בו תהיה לא אם בביירות הבינלאומי התעופה

 הפלאנגות של מיפלגתיים כינוסים אסרו פאסיווית, אלית
ישראל. עם לשלום הקוראים שלטים בהם הונפו שלא מפני
 כל את הרס ובכך — כצבא־כיבוש בכוחו השתמש צה״ל

בלבנון. להשיגם היה שניתן ההישגים
— כפוי קולוניאלי סדר אלא היה לא החדש״ ״הסדר

 שני לפני זה מושג שהמציא מי של החדש״ ״הסדר -מו
דורות.

 את קירכה לא זד חמה שמיד לגמרי כדור
 הקרקע את הכשירה רק וכי לשלום, ישראל

כלתי־במגעות. חדשות, לסילחמות

היתוד• ג1חמיק* •

 שהגיעה לאן הגיעה הצכאית הספינה זה. מסע
 את וכגין שרון השליכו כך כדי תוך אך —

הכיכשן. תוך אל המדינה שד הנכסים מיטב
 על פיצוי שהיתה למדינת-היהודים. העולמית האהדה

 הראשונים, לחלוצים ההערכה ופרי הנאצים פישעי
 זוועות על הטלוויזיוניים הדיווחים מהלומות תחת נמחצה

 — עמוקים שינויים חלו העולמית בדעת־הקהל ביירות.
 הבאות. בשנים תתגלה הפוליטית שהשפעתם שינויים

 אינה ושחשיבותו תחליף, לו שאין נכס של אובדן זהו
להערכה. כלל ניתנת

 צמאה־ כמדינה העולם בעיני מצטיירת החלה ישראל
 ביצוע ספני. נרתעת שאינה ושוחרת־מילחמות, לדם

הרו ההיסטוריון מטרותיה. את להשיג כדי מעשי־זוועה
 צימאון- את שתיאר סאקיטוס, קורנליום פובליוס מאי

 ?011011 המושג את טבע הקדומים. הגרמנים של הקרב
£זל[10יע5 0 7  התחיל השנה הטבטוני״. ״זעם־הקרב ת',0,

 מעין דומה, תכונה למדינת-ישראל לייחס כולו העולם
1111011. ?

ה כהתגלמות כעולם נראה שרון אריאל
יהודי. ויקינג מעין הזאת, תכונה

הל לתנועה חדשה עולמית אהדה נולדה זמן באותו
 הפלסטיני לעניין העולמית האדישות הפלסטינית. אומית
 סס־ של המדיניות לטובת רב־ערך נכס כה, עד .זיתה,

לפלס עצש שרות שרץ עשה זה בשטח שלות-ישראל.
טינים.

ה תוך אל שנזרקו הפנימיים הנכסים אך
יק היו מכונת־המילחמה, את להסיק כדי אש,
יותר. עוד רים

 תעמולה. של ערפל ונוצר הכזב חוגג מילחמה בכל
 אך יורד. האמת מחיר ונהרגים. הורגים שבני־אדם בשעה
 כה שיסה שהפעילה ממשלה, בישראל היתה לא מעולם

של זו מערכת שלה. עמה כלפי שקרים של מאסיווית

ודד•גד. לו 1*ע1ע א3צ .ן־מ!רטקה1פ

 המילחמה, של הבולטים מסימני־ההיכר אהד היתד, ״כיזוב״
ה :הדמוקרטיה של מעמודי־התווו אחד את שברה והיא

 של והאמינות הממשלזז, בדיברי הציבור של אמון
צה״ל. הודעות

 החשובים הנכסים אחד אולי — צה״ל אל היחס
 כפי השנה התערער — הלוחמת ישראל של ביותר
 הפגינו המילחמה של בעיצומה מעולם. התערער שלא
 לפני קלה שעה המדים את שפשטו אנשי־מילואים. נגדה

 אלוף־״המיש- של מעשהו עצומות. על חתמו חיילים כן.
מתפ לשחררו שביקש מעולה. קרבי קצין גבע, אלי נה

 חיילים- ,שכולים הורים עמוק. רושם עשה קרב, ערב קידו
בכיכרות. הפגינו ונשות־חיילים אלמנות לעתיד,  זה בסילחמה. נשכר הלאומי הקונסנזוס

 את זה שהאשימו מחנות, שני עמדו זה מול
 לאלילים כסגידה המדינה, כהרס ככגידה, זה

 מיש■ או שוליים לעניינים כקשר ולא — זרים
 המרכזיות הקיומיות השאלות לגכי אלא ניים,

המדינה. של כיותר

ותיו! סחם •
 קורבנות הוקרבו המילחמה של המולך מזכה על ך ^
■  ביותר העסוקים לערכים הנוגעים יותר. עוד יקרים י
היהודית. המסורת של

 באור ביותר הנוראה בצורה הואר שהדבר יתכן
 נהרסו כאשר בביירות, באוגוסט 12ה־ של ההתפוצצויות

 — לזרז כדי בני-אדם, אלפי ונפצעו ונהרגו בתים, מאות
 מביירות. אנשי־אש״ף יציאת את — שרון שטען כפי

 פשע. היה זה היהודי, המוסר לפי
היש הספר מספר ועמורה, סדום השמדת על בסיפור

 מתמקח כיצד — בראשית ספר — ביותר העתיק ראלי
 אברהם ״ויגש בני-סדום. של חייהם על אלוהיו עם אברהם
 לך חלילה ז... רשע עם צדיק תיספה האף :ויאמר

 כצדיק שיה רשע, עם צדיק להמית הזה, כדבר מעשות
לא בי לאברהם, אלוהים הבטיח הוויכוח בסוף כרשע״.

ורן, ז׳ול של סיפרו על־סי שהוכן קלאסי, סרט ך
 אדם נחפז כיצד מתואר לעולם, מסביב ימים 80ב־ ■■

 לזכות כדי המירבית, במהירות לבריטניה, מאמריקה
 המכונות להסקת פחם בלי נותר הוא ים בלב בהתערבות.

 את לפרק האיש מתחיל המירוץ בלהט הספינה. של ^
הדוודים. את בעצי־הדסנות להזין כדי עצמה, הספינה

שמבונה. הספינה שלד אלא נותרים לא בסוף
ל* דמתה שרון אריאל של מילחמוג־הלכנון

 בילבד. צדיקים עשרה בה יימצאו אם סדום את ישחית
העיר. מן הוציא — לוט — שמצא האחד הצדיק ואת

 התנ״ך, של היותר־מאשרים הספרים באחד ואילו
 בחזיתות הפעם אך — דומה ויכוח נערך יונו/ ספר

 היהודית הדת התפתחה השנים מאות במשך הפוכות.
ה אך הקצרצר הסיפור לפי הומאנית. לדת שיתה

 אל לך ״קום :לשליחות הנביא יונה נשלח מעמיק,
״לפני רעתה עלתה כי עליה וקרא הגדולה, העיר נינוש, ! 
 באוזני הנבואה את יונה משמיע רבות הרפתקות אחרי

 כאשר בתשובה. חוזרים האשורית העיר ובני נינוש,
 נביאו, של נבואותשזעם את וסבטל להם מוחל אלשים

 ארו־ ורחום. חנון ״אל הוא שאלשים כך על הנביא זועם
הרעה.״ על וניחם ורב־חסד, אפיים

 המוסר את בחובו הטומן שיעור, ליונה נותן אלוהים
תר: היפה בגילויו היהודי הלו בשמש יושב יונה ביו

 הקיקיון. את משמיד ואלוהים קיקיון, של בצילו הטת
 למות.״ נפשו את ״וישאל השמש, בחום מתעלף יונה
ם: לו אומר ואז  לא אשר הקיקיון, על חסת ״אתה אלשי

 אבד. וברלילה היה שבן־לילה גידלתו, ולא בו. עמלת
 בה יש אשר הגדולה, העיר נינווה, על אחוס לא ואני

 ימינו בץ ידע לא אשר אדם, ריבוא משתים־עשרה הרבה
ז״ רבה ובהמה לשמאלו

 המערבית, ביירות על חס לא שרון אריאל
 דכיניהם גפש, אלף 1םמ>צ יותר הרכה כה שהיו
לשמא ימינם כין ידעו ״לא אשר רכים ילדים

רכות. וכהמות לם״
 רב אף נמצא לא תשמ״ב של במדינודישראל אך
די  הששית הדת כך. על מוסר לו שיטיף אחד, חשוב שו

 כמו דוד־המילחמה, להסקת האש תוך אל נזרקה הממוסדת
עם־ישראל. של הערכים שאר בל

 המילחמה צעירים. 350 זו בפילחמה איבד ישראל עם
 היד, המילחמה של הכולל הסחיר אך בהון־עתק. עלתה
 יחס למדינה, העולם את.יחס כלל הוא יקר. יותר הרבה

ש לממשלה האזרחים  ביותר העמוקים שערכים לזה, ו
הלאומי. המוסר של
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די״י מבד זמלהדל •
ל ^ א ר ל ש אשר מישראל מאוד שונה תשמ״ב סוף ש

איש־השנה. של לדמותו התקרבה היא בראשיתה.
 בשפת־הכוח, לדבר התרגלה היא שרון, אריאל כסו

 היא ללשון־ד,כזבים. התרגלה היא בילבד. ובשפת־הכוח
בעבר. אי־פעם מאשר יותר צבאי בולמוס אחוזה

 המדינה, את לסמל רק רוצה אינו שרון אריאל אולם
 — בה לשלוט גם רוצה הוא בדמותו. אותה ולעצב
ובלי־סצרים. עליון אישי ש־לטון

 השנה סוף של הגדולות השאלות אחת
 האם ץ למקום־חפצו יגיע שרון האס :היתה

כעדו? לעצור המסוגל מישהו יש
 מנחם לכך: המסוגל אדם קיים עדיין תשס״ב בסוף

 בגין וכי הסאה, את הגדיש שרון כי שחשבו היו בגין.
 כימעם וביזנטיון רומא קיסרי שנהגו כפי כלפיו ינהג
 להורג, אותם הוציאו הם מנצחים: מצביאים כלפי תמיד
אחרת. בדרך אותם הרחיקו או אותם היגלו

 לחסום רק יכול הוא לכך. מסוגל אינו שיב בגין אך
 לתפקד, ומסוגל חי בגין עוד כל שרון. של דרכו את
כן. לעשות יעז לא וגם בו, לפגוע שרון יובל לא

? מה — כגץ אחרי אך
 של שונות קנוניות על דיברו פוליטיים רכילאים

 של דרכו את העת בבוא לחסום שנועדו עסקני־חרות,
 תיקוות תלו אחרים נאיוויות. תחזיות אלה היו אך שרון.

 לשילטון לחזור המבקשת הכושלת, במיפלגת־העבודה
האמריקאים. בעזרת  כיותר, יסודי שינוי כישראל יחול לא אס
 כישראל אין ונוקכ, עסוק ופוליטי רוחני מהפך
 למנוע מסוגל שיהיה כזהות, של צירוף או כוח,

העליון. השילטון אל להגיע שרון מאריאל
 שמחזיק מי הצבאית. ישראל החדשה, בישראל כי

 כפי הטנקים, גבי על לא — לשילטון יגיע בצה״ל
 של ההתלהבות גלי על אלא שרון, על בגין פעם שניבא

מילחמתית. אכסטאזה האחוזים ההמונים
 עניינו ובין האישי עניינו בין מעולם הפריד לא שרון

 במציאות. עתה ומתמזגים הולכים השניים עם־ישראל. של
 ריגשי- עם סתסזגים שרון של האישיים ריגשי-הגדלות

 וסיגנון שרון םיגנון המדינה. של הלאומיים הגדלות
לזה. זה ומתקרבים הולכים ישראל

 מדינת■ של סיפורה החל תשס״כ כסוף
 .האגדות לאחת ויותר יותר להידמות ישראל

מפראג. הגולם סיפור — היתעות היהודיות
 הסהר״ל, ליווא, שודד, ר׳ בידי מחומר נוצר זד, גולם
 רש־חיים בו נתן הרב בשונאי־ישראל. למילחמה כמכשיר

 במיל- הצטיין הגולם בפיו. ששם קדושים שמות על-ידי
 העלילות לביטול שביא ישראל אויבי את הביס חמה,

הצוררים. של
 השם את מפיו מוציא המהר״ל הש ערב־שבת בבל
 מוצאי- עד ארצה, אין־אונים הגולם נפל ומיד הקדוש
השבת.
 כשישב השם. את להוציא המהר״ל שכח אחת פעם

 הגולם בי הידיעה נפוצה בקבלת־שבת בבית־הכנסת
 כל את להחריב ומאיים משתולל פראג, ברחובות עובר

 אל משר מבית־הכנסת, המהר״ל יצא בחיפזון העיר.
ומת. צנח הגולם מפיו. השם את והוציא הגולם

 הגדולים, הממדים בעל הלוחם מכפר־מל״ל, האיש
 לא השנה הושווה להחריבה. ואיים בביירות שהשתולל

להו ניתן איך תמהו רבים המהר״ל. של ליצירתו פעם
 שיהפוך לפני — זאת יעשה ומי מפיו, השם את ציא

מפראג לגולם
 כאופן זקוקה המדינה היתה תשם״כ כסוף

חדש. למהר״ד דחוף
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