
והעולם. ישראל של וכישלונותיהם הישגיהם את תשמ״ד בשנת סימלו אלה אנשים

שחוו נוח גיקסון:עולם
 ראו שרבים קטן, שחור דמגוג ג׳קסון ג׳סי היה השנה בראשית

 לאומי עדתי, מנהיג של למעמד קפץ הוא בן־לילה מוקיון. בו
ובינלאומי.

 אל״אסד האפט׳ הסורי הנשיא לגמרי: מחושבת בצורה קרה זה
 שחור, אמריקאי טייס כמתנה לו ונתן לדמשק, ג׳קסון את הזמין

סוריה. בשמי שהופל
 הכושים מיליון 20 את והלהיב הבית־הלבן את הביך המעשה

 מצאו הם קינג לותר מארטין מאז הראשונה בפעם בארצות־הברית.
 שבו ברגע בדיוק בא הדבר בינלאומי. שיעור־קומה בעל מנהיג
 אוכלוסית של 10$ כמעט המהווה זו, גדולה עדה חשה

הפוליטית. בעוגה להתחלק זמנה שהגיע ארצות־הברית,
 ניהל הוא תשמ״ד: עד כבלתי־אפשרי שנראה דבר עשה ג׳קסון

 במיסגרת ארצות־הברית, לנשיאות פעילה מערכת״בחירות
 השלישי כמועמד ניכר כוח וצבר הדמוקרטית, המיפלגה

בחשיבותו.
 ממש. של סיכוי לו להקנות כדי דבר, של בסופו הספיק, לא זה

 תרתי־ ,החיוור מונדייל וולטר נבחר הדמוקרטים כמועמד
 אך סרארו. גדאלדין אשת־השנה, נבחרה כסגניתו משמע.
 את ושינה ביטוי, לידי בא השחור הכוח המהפכה. את חולל ג׳קסון

 להתעלם עוד יוכל לא מדינאי שום האמריקאית. המדיניות פני
היהודי. הכוח מן מתעלמים שאין כשם — ממנו

 התעמק שנים מזה מעמדם. על באיום מייד חשו היהודים
 מפני מקומי הוא וארצי. מקומי שהוא הכושים, ובין בינם הסיכסוך

 הם והמורים בעלי־החנויות בעלי־הבית, רבים כושיים שבגטאות
 גוברת הארצי במישור לרשתם. מבקשים והכושים יהודים,

 את משרתים היהודים כאשר קבוצות־הלחץ, שתי בין ההתחרות
 בכלל, השלישי לעולם מטבעם נוטים השחורים ואילו ישראל,

 מועד, בעוד זה סיכסוך יחוסל לא אם בפרט. הדפוקים ולפלסטינים
היהודים. של כוחם על ממשי איום ההתפתחות מבשרת

 הבלתי־מוג־ האפשרויות ״ארץ בארצות־הברית, קרה משהו
 יעלו אשה ו/או שכושי אי־אפשרות עוד זאת אין מעתה בלות":
שיאות. לכס־הנ
 ששה השנה, בסוף רגן. רונלד עדיין חגג בתשמ״ד אך

 אותו, לנצח שאי־אפשר נראה היה הבחירות, לפני שבועות
 האמריקאי העם שניה. בתקופת־כהונה יתחיל 73ה־ בן והקשיש
 לריעות שהטיף ונעים־ההליכות, חסר״העניין הרדוד באיש התאהב
 שלו היחידי ושמעשה־הגבורה מתושלח, מימי קיצוניות ימניות

 שנכבש גרנאדה, לאי־הננס המגוחכת הפלישה היה בתשמ״ר
 להתלהבות גרמה זו מבישה פעולה התנגדות. באפס בסערה

 כפי חוף, אל מחוף ארצות־הברית את הציפה אשר פטריוטית,
 לוס־ באולימפיאדת האמריקאיים הספורטאים הישגי שעשו

מהמיזרח. ענקי־הספורט על־ידי שהוחרמה אנג׳לס,
כנראה, הסובייטים, אהבו הקשיש, את האמריקאים אהבו אם

 בשיבה שנפטר הקשיש, אנדרופוב יורי במקום הקשישים. את
 קונסטנטין אחר, קשיש נבחר בתפקיד, התחיל כשאר טובה

 רגן עם הקשיש גרומיקו אנדרי נפגש השנה בסוף צ׳רניינקו.
חגג. הזקנים של האינטרנציונל הקשיש.
 בנחת התקדמה העולם, על מוראו את הטיל ששמה ,1984 שנת

 תיקו של שנה זאת היתה קרה. לא מרעיש דבר שום סיומה. אל
 גברה מדינות פכמה בבני־חושך. בני־אור של במילחמתם

 שקרה כפי הדמוקרטיה, ניצחה אחרות בארצות ואילו העריצות,
 אלסונסין. ראול של בחירתו עם למודת״הסבל, בארגנטינה

 סולידריות, אירגון שרידי הפוליטיים, האסירים שוחררו בפולין
הסובייטי. בפולש המילחמה נמשכה ובאפגניסתאן

 שם המרכזית, אמריקה היה העולמית תשומת־הלב מוקד
 הפיאודלים. של העריצות במגיני שוחרי־הקידמה התמודדו

 כשברית־המועצות במאבק, מעצמות־העל שתי השתלבו כרגיל,
 וארצות־הברית בניקאראגואה, ובעיקר בשמאל תומכות וקובה
 חדשה תופעה בלטה השנה אך באל־סלוודור. בעיקר בימין,

 של כסוכנת־מישנה בסיכסוך, התערבה ישראל ומכוערת:
 על רבה בשאט״נפש דיווחו העולם עיתוני ארצות־הברית.
 הריאקציוניים ל״קונטראס" ישראל של ענקיים מישלוחי־נשק
 פעולה זאת היתה שמסביב. ולמישטרי״העריצות בניקאראגואה,

 את סיפקה ישראל לישראל, שילמו האמריקאים סיבובית:
 ארצות־ ממשלת על אסר האמריקאי הקונגרס הסיבה: הסחורה.

 כדי ישראל נשכרה כן ועל בעצמה, הסיוע את להושיט הברית
 לאתר עזרו ישראליים מומחים האמריקאי. החוק את לעקוף

 המישטרות את והדריכה המתקדמת, המחתרת של מכונות־דפוס
הרודנים. של החשאיות

 לכוהות־השחור ישראל עזרה האמריקאית ביבשת רק לא
 באי כי לשמוע נדהמו ישראל אזרחי אחרות, והטבות כסף תמורת
 לראש מעל עד ישראל מעורבת ישראל, עם יחסים לו שאין רחוק,

אזרחי רוב בה. עניין שום לה שאין מקומית, במילחמת־אזרחיס

 לשעבר), סרי־לאנקה(סיילון האי נמצא היכן בקושי ידעו ישראל
 בהם. לוחמים ישראליים אנשי״ביטחון אשר הטאמילים, הם ומי

 כקבלנית״מישנה דיוק: (ליתר כחרב־להשכיר בעולם הופעתה
 של תדמיתה את יותר עוד השפילה אמצעי־דיכוי) להשכרת

בעולם. ישראל

הגינות שרא׳ הרצוג:מדיסות
 כל במשך למדי. עלובה חבורה היו תשמ״ד של הפוליטיקאים

 איש התעלה לא אחד, חדש רעיון אף בפיהם הושמע לא השנה
 הציבור לעיני חזון. יוצר או מדיני הוגה־דיעות של לדרגה מהם
 השלל על ללא־הרף הרבים מתקוטטים, חתולים כחבורת נראו

 מקומות במיפלגה, כסאות הפוליטיקה: של ביותר הגס החומרי
 בכנסת. מישרות בממשלה, כסאות בכנסת, כסאות ברשימה,
 ביותר הרע במיקרה שימחודלאיד. עוררו הם ביותר הטוב במיקרה

ממש. סלידה עוררו
 ביותר המשעשע המיספר אולי היה אבו־חצירא אהרון

 בכספי מעילה בעוון עונשו את לרצות יצא תחילה זה. בקירקס
 במישטרת בעבודות־חוץ חודשים שלושה ובילה קרן־צדקה,

 שני איבד בבחירות הממשלה. את הפיל מכן לאחר בית־דגון.
 ניסה זה בתפקיד סיעת־יחיד. ונשאר הקטן עולמו של שלישים

 שם, ושיחק פה שיחק הקואליציה, של במיסחר־הסוסים להשתתף
 דבר — כחוץ ונשאר האחרון ברגע ההזדמנות את החמיץ ולבסוף
אזרחים. המוני אצל גלויה שימחה שעורר

 עורר האיש בקושי. — בפנים נשאר — הנצחי בורג יוסןש
 את הפעיל בולט, בזילזול התנהג כאשר הרבים שינאת את עליו

 סירב האישיים, שיגיונותיו לפי בתי־הסוהר ושרות המישטרה
 את סגר במקוצץ, לבסוף אותו והנהיג שעון־הקיץ את להנהיג

 עונשו. את קיבל השנה ועוד. ועוד הח״כים לפני בתי־הסוהר
 לסיעה והפכה ח״כים לארבעה 12מ־ המפד״ל ירדה בהנהגתו

 אף נכנס ולא ובתי״הסוהר, המישטרה את איבד בסוף קטנה.
 מישרד־הדתות. על לוותר מוכן היה שלא מפני למישרד־הפנים,

נחמה. משום בכך היה לציבור
השנה, של לאיש־המדיניות להיות היה יכול וייצמן עזר

 בעל רציני, פוליטי כוח להקים הצליח אילו לאיש־השנה, ואולי
 אומרי־הן בקבוצת עצמו את הקיף כאשר בכך נכשל הוא חזון.

 הדרושה הזריזות לו היתה אך דל. היה בבחירות והישגו אישיים,
 התרגיל על חזר כך למערך. ולהצטרף מסקנה מייד להסיק כדי
 והזדרז בבחירות כישלון נחל כאשר ,1977ב־ שרון אריאל של

לליכוד. להצטרף
 התרכז כדרכו, העקלקלה. בדרכו המשיר עצמו שרון אריאל

 היה זה יער והבילעדי. העליון לשילטון הארוכה בדרך הבא ביעד
 בחוסר־מעש, ושאתילא צברה מאז שנמק אחרי בממשלה, תיק

 בתנועת־ ביותר הקיצוניים ההמונים כמנהיג כשר־בלי־תיק.
 והפך והמיסחר התעשייה בתיק זכה זה, יעד להשיג הצליח החרות

 נקרע פרס, שימעון של באישורו כך, המצומצם. בקאבינט חבר
 — הבא היעד להשגת ניגש מכן לאחר מייד ועדת־כהן. של הדוח

 כיבוש — מכן ולאחר המיפלגה, כיבוש שמיר, יצחק חיסול
ראשות־הממשלה.

 עם ההתמודדות על תחילה ויתר לשרון, בניגוד לוי, דויד
 מעמד לעצמו קבע החדשה בממשלה מעמדו. נחלש כן ועל שמיר,

 משני ליהנות ומתכונן הפופוליסטית, האופוזיציה ראש של
העולמות.
 הוא גם השני. בצר לוי דויד של העתק מעין הפך נבון יצחק

בהתמדה. גובה י איבד השנה ובמשך ההתמודדות. על ויתר
 כג׳וקים הערבים לסגירת להטיף ממשיך איתן רפאל
 אפסותו את הבליטה בכנסת הישיבה אך בבקבוק. מסוממים

 הוא וכמנהיג־האספסוף גזעני כמטיף ואילו האינטלקטואלית,
כהנא. מאיר איש־השנה לעומת מחוויר

 עלתה התחייה אומנם, דומה. במצב נמצאת בהן גאולה
 ובת־מינה, ליריבתה קרה גם כך אך לחמישה, מנדאטים משלושה

 שינה שהדבר מבלי לשלושה, מאחד שעלתה אלוני, שולמית
מצבה. את

 ביותר זכה תחילה מוזר. תפקיד השנה מילא שריד יוסי
 ברשימת־ ונכלל מיפלגת־העבודה מרכז חברי מקולות 70$מ*

 בהבינם בעדו, הצביעו המיפלגה ניצי רוב לכנסת. שלה המועמדים
 שהיא למיפלגה שמאליים קולות ׳שימשוך מישהו שדרוש
 אך מיפלגת־העבודה, כאיש לכנסת נבחר שריד ימנית. בעיקרה

חדשה. מיפלגה להקים ניסה הליכוד עם הקואליציה קמה כאשר
 סירבה כאשר בראשה. עצמו העמדת תוך ור״ץ, מפ״ם בהשתתפות |
 עומד הוא שבמיסגרתה לר״ץ, להצטרף אלא לו נותר לא מפ״ם, [
אלוני. שולמית עם הקרובה בשנה להתנגש בהכרח 1

משל, ירוחם של מקומו את השנה שתפס קיסר, ישראל


