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 זזופייני אולם חז-צדדית. להפסקת־אש אמתלה למצוא

אלה. ובנסיבות גם להפסקת־האש הסבים לא
 ירדו, פלד חוסיין העיראקי, חוסייו של בעל־בריתו

 העיראקית המפלה יותר. סוב במצב תשמ״ב בסוף נמצא
 האמריקאים עם היה ממור מנוי אך בו, לפגוע יכלה

 מישסרו בהפלת שרון אריאל של האיום סול להושיעו.
 קם פלסטינית, מדינה ׳בעמאן להקים בדי חוסיין של

 להחזיר שנועדה תוכנית, ופירסם תשמ״ב של איש־העולם
 מפוכח חוסיין, המערבית. בגדה השילטון את לחוסיין

 מהצעה להפיק השתדל האחרונות, בשנים כדרכו וזהיר
 עם להתנגש מבלי אך המדינית, התועלת מלוא את זו

ערפאת. של החדש כוחו
 מוגארכ, חוסני מצריים, של החדש הנשיא גם
 אל־ אנוור של מקומו את השנה בראשית שירש

 שמר הוא הגשם. טיפות בין התהלך שנרצח, סאדאת
 אחרי גם המצרי־ישראלי, וזד,־השלום ח על בקפדנות
 שצה״ל אחרי וגם הבינלאומי, לגבול הזרה שמצריים

 היה קשה: מצב לגביו יצרה זו מילחמה ללבנון. פלש
 הישראלי־מצרי, השלום כי בעולם ערבי לכל ברור

 מדחום, התקפה כל מפני בפועל ישראל את שהבטיח
בפלס המצרית הבגידה בצפת. להתקיף בגין את דידבן
 בריגשי־ חשו במצריים ורבים יותר, עוד בלטה טינים
 הפעם שנשארו גם שפחו המצרים אך עמוקים. אשמה
 בסוף רגן, הנשיא נקט וכאשר המילחמה. למעגל פחח

 בקרוב ייצאו כי המצרים קיוו החדשה. ביוזמתו השנה,
 חתימת מאז כלואים הם שסו והחרם, הנידוי מגטו גם

קמס־דייודד. הסכמי
 התקבלו שבה בפאם, בוועידת־הפיסגה קרה לא זה
שהעי החלטות, של שורה תשפ״ב של האחרונים ביפים

 שערפאת כפי — קו־השלום של מכריע ניצחץ על דו
אותו. ניסח

 זו היתה תשמ״ג בפרום ביותר המעורפלת הדמות
 הגבר אל־ג׳מייל. כשיר לבנון, של הנשיא־הנבחר של

 נבחר מעשיו, של בברוטאליות בעבר שנודע הצעיר,
 יודע אדם וכל צה׳׳ל, של הטנקים בעזרת לתפקידו

 של סימנים מגלה החל מכן לאחר מייד אך זאת.
 בגין מנחם של בליבם עמוק לזעם שגרמו עצמאות,

 יפתיע הצעיר אל־ג׳מייל כי מאוד יתכן שרון. ואריאל
 צאצא ויהיה יחד, גם ויריביו ידידיו את הקרובה בשנה
 בימי־קדם ידועים שהיו וצידון, צור גבל. לסוחרי נאמן
בתום־ליבם. מאשר בפיקחותם יותר

רוצה וגו נוס:מד<נ<ות
 איש- רגן. רונלד הנשיא של החדשה התוכנית

 הימים על חותמה את שהטביעה תשמ״ב, של העולם
 שנראה לאיש חדשה עדנה בישרה של.השנה, האחרונים

פרס. שימעון הפוליטית: דרכו בסוף כעסקן
 עצמה את מיפלגת-ד,עבודה המאיסה השנה במשך

 תומכי־הפילחמה פלגיו. כל על הישראלי, הציבור על
 פעם מדי ושתק*־. מפרטיה שהסתייגה במיסלגה, מאסו

 מתנגדי- של הגדול הציבור ואילו שרון. אריאל את
 המערך, למען האחרונות בבחירות שהצביע המילחמה,

 הראשון. מהרנע במילחמה שתמכה הפיפלגה, בעמדת מאם
שלביה. ובכל

 אריאל כי לבל ברור היה כאשר השנה. בראשית כבר
 קיבלה לבך, עילה ומחפש ללבנת פלישה יוזם שמן

 ובו הצפון״. .בנושא מיסמך מיסלגת־העבודה לישכת
 המחבלים, מצד מילחמת־התשה תיפתח .אם :נאמר
 ובסי- המחבלים את להרחיק במגמה בלבנת צה״ל יפעל
ישראל.״ את להפגיז ניתן שמהם השטחים מן סיהם

.המחב את להביא לשרון גלויה הזמנה זאת היתד.
 לעשות ניסה אכן ׳והוא — מילחמת־התשה לפתיחת לים״
 ההזדמנות שבאה עד שהצליח. מבלי פעמים׳ כמה זאת

הגדולה.

 האמריקאית, הממשלה דוברי באו בכך, ספק היה אם
גלויים. ברמזים זאת ואישרו

 האמריקאית, באמונה רבה תמימות טמונה היתד.
 חסר אדם של מנהיגותו את יקבל הישראלי שהציבור

 יצחק כפו הפכפך איש או פרם, כמו ועקרונות, מוסר
 מאושר, קורנות כשפניו חדווה. התמלא פרס אך רבץ.

 העומד אדם של באיצטלה הציבור לפני הופיע הוא
 במוצאי הרגע את הזכירו פניו הבעת לשילטון. לחזור

 שלו השמשים אחד אותו הציג כאשר יום־הבחירות,
ישראל״. של הבא כ״ראש־הממשלה

 — חמקה שההצלחה מפסידן, פרס היה חייו כל
 מזלו אם יתברר בתשמ״ג רק ידיו. בין — בצדק

רגן. הנשיא של הגלוייד, תמיכתו לאור השתנה

כיהזד׳ מנדס־פראנס:<הדות
 העולמית דעח־הקהל את שקוממה מילחמת־הלבנון,

בהיר. ביום ברעם העולם יהודי על ירדה ישראל, נגד
 ממשלת- מאחרי התייצבו הלק כדרכם. הגיבו הם

ב היו אלה בין ממעשיה. כשסלדו נם ישראל,  המנהיגים לז
 בחסדיה תלוייד. שכהונתם באמריקה, היהודי המימסד של
 הראש, את הורידו פשוט אחרים ממשלת־ישראל. של
 נגד קולם את הרימו ואחדים ושיתקו. זעם, עבור עד

 על וחתמו ישראל שגרירויות מול הפגינו המילחמה,
 בין שרת. ואריאל בגין מנחם של מעשיהם נגד עצומות

פרט־נובל. מקבלי ואנשי-רוח, מדענים בלטו אלה
 בביירות ישראל של ממעשיה הכללית הסלידה בחסות

 הפעילות ראשה. את הישנה האנטי־שמיות גם הרימה
 לשיאה והגיעה רבות, בארצות גברה האנטי-שמית
רו כאשר בפאריס, גדול במעשדדטרור  ביושבי אלמונים י

 היהודים, את יותר עוד הביכו הדברים יהודית. מיסעדה
 תשפוך בלבנץ צה״ל פעולת של גינוי בל שפא שחששו

האנטי־־שמים. מדורת על שמן
 :התבדתה הרצל זאב בנימין של תיקוותו כי הוכח שוב
 אלא תשמ״ב. בשנת ליהודים עזרה שלא רק לא ישראל

רבות. בארצות מעמדם את שסיכנה
 ממשלת- של למעשיה בהתנגדותו הסוף עד שהלך אחד
 כרוני בעולם: השני היהודי ראש־הממשלה היה ישראל

 מעתה כי הכרח הוא אוסטריה. של הקאנצלר קריי׳סקי,
״זו ישראל עם עסקים שום עוד רוצה ״איני והלאה ! — 

 מפני כך, על להצהיר חובה לעצמו רואה שהוא בהדגישו
באנטי־שמיות. אותו להאשים יכול אינו שאיש

 אישים לשלושה שייך היה השנה של היהודי המעשה
 ראש־ממשלת שהיה מי מנדם־פראנס, פייר :יהודיים

 נשיא שהיה מי גדלדמן, נחום ,50ה־ בשנות צרפת
 העולמי, היהודי הקונגרס ומייסד הציוניות ההסתדרות

 הקונגרס נשיא גולדמן אחרי שהיה מי קלוצניק, ופילים
האמריקאית. בממשלה ושר העולמי היהודי

 גילוי־דעת השלושה פירסמו מילחמת־הלבניון בשיא
 אלא ידידים, ביו עושים אין השלום ״את נאמד: שבו
 היהודית ׳להיסטוריה מודעותנו ושסבלו. שלחמו אויבים ■בין

 לקבוע מאיתנו ׳.תובעת השעה של המוסריים ולציוויים
הפלס והעם ישראל בין הדדית להכרה הזמן הגיע כי

 ואש״ף, ישראל בין הדדית הכרה תבעו הם טיני.״
 ישראלי־פלסטיני ומשא־ומתן ביירות על המצור ביטול

עצמית. ולהגדרה הפלסטיני העם של הזכות בסים על
 איש סרטאווי. עיצאם עם מראש תואם נילוי־הדעת

 יאסר מצד רישמית בברכה היום למחרת חכה אש״ף,
הנצורה. בביירות ערפאת
 נולדמן. נחום של האחרונים ממעשיו אחד זה היה
 תואר הגיע השלושה מבין אך תשמ״ב. בסוף שנפטר

 מיסמו בהכינו כי למנדם־פראנס. השנה של איש־היהדות
 כפי אז. עד מלעשותו שנמנע מעשה יעשה הוא זד.

 מעשים מלעשות נמנעתי חיי ״בל לסרטאווי: שאמר
 לעצמי חובה רואה שאני הראשונה הפעם זוהי ביהודי.
כיהודי.״ דווקא להופיע

 שאריאל אחרי יום ,1982 ביוני 5ה־ במוצאי-שבת,
 כתגובה כביכול — נוראה הפצצה ביירות על הנחית שריון

 שבוצעה בלונדון, הישראלי השגריר בחיי ההתנקשות על
 אש״ף שאנשי ואחרי — דווקא אש״ף אויבי על־ידי
 חברי של הפורום קיבל הגליל, צפון של בהפגזה הגיבו

 הזמנה שהיתה החלטה, בוועדת־החדן־והביטחון המערך
היום. למחרת במילחמה לפתוח שרון לאריאל

הנחו הפעולות את לנקום חייבת ״ישראל :בה נאמר
 במיסמך ׳נאמרה לא בגליל.״ היישובים שלום להבטחת צות

ביירות. הפצצת על אחת מילה
 והודיע והעילה, ההזמנה את קיבל בגין מנחם

 חגורת־ להבטיח כדי במילחמה פתח כי היום למחרת
 את להפיץ ■עזר המערך קילומטרים. 40 של ביטחון
ת הזה השקר א  חברי בל הצביעו ביוני 7ב* ובעולם. ב

 שעות המילחמה. בעד אחד, פילבד מיפלגת־העבודה,
 כרוזים, המערבית לביירות מעל זרק שצה״ל אחרי אחדות
 ההתקפה בגלל העיר את לנטוש האוכלוסיה נקראה שבהם

שר בגין עם מפגישה פרם יצא צה״ל, של הצפוייה  ובי
לביירות. להגיע מתכוון אינו צה״ל כי לעולם

 שאר שגם אך — לפרס האופייני זה, כפול מישחק
 הפילחמה. ימי בכל נמשך — יבו השתתפו המערך ראשי

 בגין מנחם אותו יאשים שמא מתמיד בפחד חי המערך
 שנותרה המעטה הפופולריות את יאבד ושמא בבגידה,

 מועצת־ החליטה וכאשר להתחכם. ניסה אף הוא לו.
 הססקת־האש על לפיקוח משקיפים שיגור על הביטחון
 ההחלטה בדחיית בגין את והקדים פרם קפץ בביירות,

הזאת.
 ופירסם השנה בסוף רגן רונלד בא אלה כל אחרי
 הישנה לתוכניתה הבחינות מכל שהתאימה תוכנית,

 להביא ברור נסיון זה היה מיפלגת־העבודה. של והבלה
לשילטון. המערך ולהחזרת בגין של שילטונו להדחת

המצפון איש גבע:ר.ל\חון
 רפאל הרמטכ״ל, היה לא השנה של איש־הביטחון

 דרורי, אמיר פיקוד-הצפון, אלוף לא וגם איתן,
 אכיגדור היה לא גם הוא מילחמת-הלבנון. את שניהלו
 באחריות והנושא המיזרווית, החזית על שפיקד כן־גל,
זו. בחזית המילחמה שיל המכריע הצבאי לכישלון

 חובתם את מילאו וחיילים מפקדים של רבים אלפים
 רב, מיקצועי בכישדון מהם רבים במילחמת־הלבניון,

 ׳תהיה לא צה״ל תיפארת אך ובתושיה. בגיבורה אחדים
 לצה״ל שהיתר, ספני רק ולא — הזאת המילחמה על

 שליטה לה היתד, ישבה הסורית, בחזית מכרעת עדיפות
 שבד. הפלסטינית, בחזית אדירה ועדיפות באוויר, גמורה

 — ובאוויר ביבשה בים, — אדירה עוצמה הופעלה
סדירים־לםחצה. לוחמים אלפים עשרת נגד

 האמיתיות המטרות בין הנתק בגלל נכשלה המילחמה
 המחשבה בין הנתק בגלל וגם המוצהרות׳ ׳והמטרות
 פילחמה הפכה מכך כתוצאה המדינית. והמחשבה הצבאית

 מכריע בניצחון להסתיים צריכה שהיתר, ומהירה, קטנה
 ושהסתיימה ומייגעת, ארוכה למילחמה ימים, כמה תוך

הפלסטינית. בחזית הן הסורית, בחזית הן בתיקו
 — המערבית ביירות על במצור התפקדה זו מילחמד,

 המיל- של ביותר השנוי־במחלוקת למעשה שהביא מצור
 של א״ש-הביטחון של דמותו את ושהעלתה כולה, חמה

לי אלזף־מישנה השנה: ע. א כ ג
יכול אשר מצטיין קרבי חייל אלוף, של בנו גבע,
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