
האמריקאית הצמרת ע□ דיין משה של ;פוליטיות
 לא רביו השגריר מתמיהה: בעובדה כיותר

 בניו־ בנמל-התעופה דיין פני את לקפל טרח
 למרפה עסוק, היה רישמי כאופן יורק.

לגיו־יורק. מחוץ חשוכ כתפקיד הצער,
 זילזול רבין הפגין הארץ, מן בצאתו כן, לפני עוד

 ביקורו על דעתו מה בטלוויזיה נשאל כאשר בדיין. גלוי
שהוא בולטת באירוניה רבין העיר באמריקה, זה של
 ללמוד לדיין הזדמנות יתן שזה מפני זה, ביקור בעד
שם. המצב את

 המתרחש על מושג אין לדיין :הפרור הרמז
 דמיוני כעולם חי והוא האמריקאית, כצמרת

משלו.
דווקא. לדיין מוגבלת אינה רבין של זו ביקורת

כל על דומה ביקורת מותח רבין כי בירושלים ידוע
שהם אבן: אבא ועד מאיר מגולדה ישראל, ממשלת
בלתי־ הערכה על המבוססת מופרכת, מדיניות מנהלים
 בעולם חיה הממשלה האמריקאית. המציאות של רצינית
העובדות. עם קשר לה שאין מדיניות מנהלת והיא דמיוני,
 ישראל ממשלת כאשר רוג׳רם, יוזמת בקבלת צידד רבין

למחרת בה, שחזרה (לפני אותה לדחות אחד פה החליטה

 תוכנית־ ולבנות העובדות. את לשקול מצב, הערכת
אלה. עובדות על מיבצע

 על אמונים אינם הירושלמיים הפוליטיקאים
 :הפוף ככיוון פועל מוהם באלה. דרבי־מחשכה

 ה־ הערכת־מצכ, כמקום כאות מישאלות־הלכ
 וכוחרים עיתונאים כעיני חן למצוא צויד
סכירה. כתוכנית הצורר של מקומו את תופס
הבלתי־נמנעת. ההתנגשות מכאן
 בגורמים התחשבות ללא הממשלה פועלת" שנתיים מזה

 ארצות־הברית של הבסיסיים ובאינטרסים הבינלאומיים,
 בהפצצת פתחה מכך כתוצאה כאחת וברית־המועצות

 לאחר למצריים. הסובייטים את שהכניסה לעומק, מצריים
רוג׳רס. לתוכניות התנכרה מכן

 כ- הממשלה משחקת האחרונים כשכועות
 עולמית מעצמה שהיא לה נדמה נדמה־לי.
 שניה, עולמית מעצמה עם משא־ומתן המנהלת

 ומכתי־ תנאיס לה המעמידה ארצות־הכרית,
מהלכים. לה כה

 לגבי הדין והוא להדיחו, מכדי מדי חלש אבן אבא •
דיין.

השתגה רא [ינשו
 בארצות־הברית דיין של פיקודו תוצאות אם

רבין? הערכות את הצדיקו | (
 כדו״חות עיון כלי גם הראשון, הרושם

כן. :הוא הצורר) בפי שלושה, או (שניים
 הזכיר, לא ניכסון שהנשיא מפני צהלה פרצה בירושלים

 השם את דיין, עם שיחתו ערב שנתן במסיבות־עיתונאים
 תוכנית־ את זנחה ארצות־הברית כי הסיקו מכאן רוג׳רס.
 ,׳עם ביוני 4ה־ לגבול- תחזור שישראל התובעת רוג׳רס,
קלי־ערך״. שינויים

 את פייס ניכסון שחר. אין זו לצהלה אולם
תנו־ המעורר שם, כאי־הזכרת גולדה ממשלת

3■ר־ האלוף
משי לפרישה התנגד רבין מצריים). נשיא על־ידי קבלתה

 להעמיד מבלי אליהן השיבה את דורש והוא יארינג, חות
תנאים.
 הכוס עם מבכר זה רכין מסוכסד זה רקע על

 עוקף רכין כי ידוע אכן. אכא שלו, הרשמי
 ופועל מאיר, לגולדה ישירות מדווח אכן, את

לשר-החוץ. כפיפות ללא למעשה
 סובל הוא כי טוענים בירושלים רבין של הרבים אויביו
 שהוא בארץ שהתאהב דהיינו, — השגרירים״ מ״מחלת

 להיפך. במקום ישראל, כלפי נציגה והפך אליה, מואמן
 להחלפה גורמת והיא שגריר, לכל אורבת זו סכנה

שרותי־החוץ. בכל שגרירים של תכופה
 או בוזכת, האשמה זוהי רכין, לגבי אולם
 כין היסודיים חילוקי־הדיעות שיטחית. לפחות

 נוב■ ודיין, אכן גולדה, במו אישים ובין רכין
יותר. עמוקות מסיכות עיט

* ננדמה־ר׳ גישתק
הפולי בין השיכלית בגישה מהותי הבדל ש *

 הבדל בוושינגטון. השגריר ובין ירושלים של טיקאים
בצה״ל. רבין של מחינוכו נובע זה

 קצין־מטה של גישה לו שיש מקצועי, קצין הוא רבץ
 במחשבה התאמן הוא הדבר: פירוש ראשונה. ממדרגה

 מצבים, של ואובייקטיבית צלולה בהערכה אובייקטיבית,
לערוך נוהג הוא מצב, בכל למישאלות־לב. קשר בלי

מבו זו ״מדיניות״ כי מבין בוושינגטון, היושב רבין,
 יודע הוא המציאות. של לגמרי מעוותת תמונה על ססת

 הערכה הכלב״, את המכשכש ״הזנב של מיקרה שזהו
ויחסי־הכוחות. האובייקטיבית המציאות של אבסורדית

 אמריקאי, לחץ יצטבר שבו מצב, למנוע רוצה רבץ
 דוגל הוא היום. בבוא לו להיכנע תצטרך ישראל אשר

להשיג. שניתן מה להשיג כדי לעובדות, המדיניות בהתאמת
 לדעתו, ניתן, מה מעולם העלים לא בוושינגטון השגריר

 בין חדשה ״ריקמת־יחסים אלא שטחים, סיפוח לא להשיג:
 לצרף אפשרות כל אין לדעתו, הערבי.״ והעולם ישראל

 לעומת צורך. בכך אין וגם נרחבים, שטחים לישראל
 חדשה, למציאות שיביא בהסדר־שלום רוצה הוא זאת

ושכנותיה. ישראל בין פתוח גבול שבעיקרה:
ב ,,גכול על מתעקשים שבירושלים כעוד
״ ח ו  רכין סכור שטחים, לסיפוח כשהכוונה ט

ח״, ״גבול על להתעקש שיש תו יה אפילו פ
ביוני. 4ה- לגבול מאד דומה יה

ה יחסי־הכוחות על המבוססת מפוכחת, הערכה זוהי
 השרים רוב נגד בבירור רבץ את מעמידה והיא ממשיים,
מאיר. בממשלת הבכירים

 כמה לכך יש מעמדי השגריר מחזיק זאת בכל איך
השאר: בין סיבות.

 למרות גולדה, של האישי מאמונה נהנה הוא •
בגישה. השוני
פינ ובראשם בממשלה, דיין של יריביו •
כחש אותו לוקחים גלילי, וישראל ספיר חס
 ירצה דיין אם אלטרנטיבי, כשר־ביטחון בון

בפרישה. לאיים אי-פעם

דיין השד
 הקו את במאומה שינה לא אף רגשנית, בה

האמריקאי.
 בלבד, דקות 45( קצרצרה שיחה דיין עם שוחח ניכסון

 כן לפני נימוסין). לדברי כמובן, מוקדשות, היו שרובן
 ויחידי אחד במשפט רק ישראל ענייני כל את הזכיר

שלו. במסיבת־העיתונאים
קבי לגבי ארצות־הברית מדיניות אם נשאל ניכסון

 שבוטאה כפי נשארת בהסדר־שלום ישראל גבולות עת
 הסדר־ של שבמיקרה כלומר שנה, לפני רוג׳רם מר על־ידי
 שינויים מלבד הקודמים, לגבולות ישראל תיסוג שלום

קלי־ערך.
 ההיא המדיניות ,,וכבן, ניבסון: תשובת

 האו״ם החלטת על בעיקרה מבוססת היתה
 ל־ עניין זה .1967 משנת הביטחון) (מועצת

משא-ומתן.״
 ניכסון זרק ״משא־ומתן״, הקסם מילות את בהזכירו

 את מחדש הזכיר לא גם הוא ישראל. לממשלת פיתיון
 החלטת איזכור חשיבות: כל לכך אין אך רוג׳רס. השם

 כבושים״ משטחים ״נסיגה המחייבת הביטחון, מועצת
 מובילה ממלחמה״, כתוצאה שטחים ״סיפוח והשוללת

רוג׳רס. לתוכנית חזרה בהכרח
 יכול שינוי אין וגם האמריקאית, בעמדה שינוי חל לא
 האמריקאיים, האינטרסים על מבוססת שהיא מפני לחול׳

 לגולדה בניגוד וושינגטון. צמרת בעיני נראים שהם כפי
רבץ. זאת מבין ודיין,

 ורכין, דיין בין למלחמה הסיבות אחת זוהי
ב חותכת בה כצורה ביטוייה את שמצאה

הקלעים. מאחורי השבוע שאירעה התנגשות


