
הסדר. אפשרויות לבירור העקיפים עים
 היכל ניבסון הנשיא שגם נראה

 עשוי קיסינג׳ר רק בי הריעה את
 כמזרח-התי- העניינים את להזיז

 נהנה היהודי הפרופסור פי בון.
 לקודמיו. היו שלא יתרונות מכמה
 מיל- מאז כאיזור לתווך שניסו
ששת־הימיס. חמת

 גו־ הד״ר התיכון, למזרח האו״ם שליח
 מהמשחק. עצמו את הוציא יארינג נאר
 שניסה ברגע פאטאלית שגיאה שגא הוא

 שיהיה מבלי לישראל, אולטימטום להציב
לאולטי לציית עליה לכפות כוח שם לו

 עצמם האמריקאים התוצאה: שלו. מטום
אותו. הפקירו

 בין לקרב שניסה האמריקאי המתווך
 שר־ עוזר היה יארינג, בעקבות הצדדים

 המזרח־התיכון, לענייני האמריקאי החוץ
 והתככן, הערמומי סיסקו סיסקו. ג׳וזף
הס הוא הצדדים. שני את לרמות ניסה
 לעורר ניסה ומצריים, ישראל בין תובב

 כבר השני שהצד מקום בכל הרושם את
 שהוצגו ועמדות דיעות לקבל מסכים
 מועדת היתד. זו שיטה יריבו. על־ידי

כש באוויר, תלוי נשאר סיסקו להיכשל.
 שנת ערב משחקו את לסיים הצליח לא

הגיבוי. את ממנו הסיר ניכסון הבחירות,
 כמתווך להתמנות מישהו עוד יכול אם

 רק זה הרי ערב ומדינות ישראל בין
 שהוכיח משום רק זה ואין קיסינג׳ר. הנרי

 ש־ ברור כיום שלום. כמשכין עצמו את
 הוא וכי מלא גיבוי יש לקיסינג׳ר

 של מדיניות־ההוץ את המנהל למעשה
 למשחק מחוץ נמצא הוא ארצות־הברית.

 המימשל זרועות של הפנימי הפוליטי
 משרד־ כמו בארצות-הברית, השונות

ה הביון וארגוני ההגנה משרד החוץ,

1
 את לזמן צורך יהיה לא זו בצורה

 יועצו אחת. לעיר אפילו הצדדים נציגי
 למזרח- הנראה ככל יגיע ניכסון של

שי יערוך הבירות, בין ישוטט התיכון,
הצדדים. בין לקרב וינסה חשאיות חות

שטיק פויילע בלי

 פיתרון להיראות צריך זה היה כאורה ך■
 שגולדה אלא ישראל. לגבי אידיאלי /

 קי- להנרי אחד: דבר מבינים ושריה
לסרב. יהיה אי־אפשר סינג׳ר

 לתמונה קיסינג׳ר יבנם באשר
ה בפעם ממשדת־ישראד תצטרך
 התחמקויות בלי לגלות ראשונה

רו היא מה :לשלום תנאיה את
 היכן ועד מוכנה״. היא למה ז צה

ץ לסגת מוכנה היא
 ממשלת־ את יותר המפחיד דבר ואין
ול עמדה לקבוע הצורך מאשר ישראל
 ישראל. רוצה בעצם מה בגלוי־לב החליט
כ קיסינג׳ר של שמו מרחף כך משום
ה למרות גולדה, של עיניה מול סיוט

ש האיש, על ביותר החיוביות הערכות
 הנמנה רבץ, יצחק השגריר מפי קיבלה

קיסינג׳ר. של הקרובים ידידיו על
 קיסיג־ הנרי של ודאי הכמעט מינויו

 במזרח־ האמריקאי המתווך לתפקיד ג׳ר
 שיהפוך דרמטי, מאורע יהיה לא התיכון,

 ויכריח פיה, על הקערה את אחת בבת
 המשא- שולחן אל לשבת הצדדים את

 שלום יבשר לא הוא בוויאט־נאם. כמו ומתן
כפייתי. אמריקאי לחץ לא וגם קרוב

ממו ארוך, בתהליך יתחיל הוא אבל
 וחשאיים, שקטים מגעים של ומיגע, שך

ההד ומטורי הפירסומת מזרקורי הרחק
 ל- ישראל שרי של השבועיים לפות

סי את להעריך קשה היומית. עתונות
ה נוכח זה, תהליך של הצלחתו כויי

 שני של והעקשניות הקיצוניות עמדות
 ברור: אחד דבר אבל הצדדים.

ה היחיד האיש הוא קיסינג׳ר
 ממשלת-ישראל את לאלץ יכול

 האמיתיות. עמדותיה את לגלות
 תירוצים שום יועילו לא לגביו

 הוא גם הרי כי — שטיק ופויילע
יהודי. עצמו

שנוי הכשרון ה
 גונאר השבדי התיכון, למזרח האו״ס שליח

 משוס נכשלו שלו התיווך שנסיונות יארינג,
 מאחוריו שיהיה מבלי תוקפן, להיות שניסה

תקי את לכפות יוכל באמצעותו כוח, כל
מדינת־ישראל. כלפי במיוחד פותו,

 רי- יבקש מה עתה מבהירות וושינגטון,
 בפגישתם מאיר מגולדה ניכסון צ׳ארד
ויתו ממנה יתבע לא הוא הלבן. בבית
 לא הוא חדשות. הצהרות לא גם רים,
 ולא לאיים לא משהו, עליה לכפות ינסה

 לבקש יהיה יעשה שהוא מה כל ללחוץ.
 ממשלת־ישראל, בשם שתסכים, ממנה
 הפרופ' של הטובים שירותיו את לקבל
יש בין תיווך בנסיונות קיסינג׳ר הנרי
דיוק. ליתר מצריים וארצות־ערב, ראל

ממ מעל עתה המרחף הסיוט
ה של דמותו היא ישראל שלת

 החיובים שופע היהודי פרופסור
כין מטייל כשהוא החיים, ואוהב

 עם נפגש המזרח-התיבון, בירות
ב מנפנף האיזור, מדינות מנהיגי

 ומסרב כנמלי-התעופה לצלמים ידיו
שהן. הצהרות בל למסור

 מפני דווקא אינו קיסינג׳ר מפני החשש
 ידוע היהודי קיסינג׳ר לה,יפו. האיש.
 לא בעבר הוכיח שכבר ישראל כאוהד

 דווקא למדינה. הכנה ידידותו את אחת
 ממשלת־ בעיני מסוכן, הוא כך משום

 את עצמו על יטול כאשר כי ישראל.
 ממשלת־יש־ תוכל לא המתווך׳ תפקיד

ה משחק את ולשחק להמשיך ראל
משחקת. היא אותו הגדול מחבואים

מינוי
הקיפאון להפשרת

 היה קשה שבועות מספר לפני ד **
כ  של מינויו את הדעת על להעלות ׳

 עצם במזרח־התיכון. כמתווך קיסינג׳ר
 אמריקאי לנשיא יועץ ועוד יהודי היותו
 פסלה כאילו לישראל, באהדתו הידוע
ערב. מדינות בעיני לפחות מראש, אותו

לה קיסינג׳ר הנרי של שהצלחתו אלא
 המשא־ומתן את מוצלח סיום לידי ביא

 שאילצה בצורה בוויאט־נאם, להפסקת־אש
 מהותיים ויתורים לוותר הצדדים כל את

 חדשה תדמית לו יצרה ומרחיקי-לכת,
ערב. מדינות ראשי בעיני גם

 אצל חוסיין של ביקורו בעיקכות
 שערבו שיחות ובעיקכות ניבסץ,

 בוושינגטון, ערביים דיפלומטים
האמרי במימשל הרושם התקבל

ית שלא רק לא שהערכים קאי,
 כמתווך, קיסינג׳ר של למינויו נגדו
עליו. ישמחו אף אלא

 כי ערב מנהיגי לרוב ברור כיום
 בידי רק נמצא הסבך מן למוצא המפתח

 לערבים ברור זאת עם ארצות־הברית.
 ישראל על תכפה לא ארצות־הברית כי

לווי לחצים עליה תפעיל ולא הסדר
עו עליהם עקרוניים בנושאים תורים

 אינם הערבים שגם מכיון ישראל. מדת
ו ככניעה שיראה צעד לשום מוכנים
 רק הרי הקודמות, מעמדותיהם נסיגה
להפ עשוי כמתווך קיסינג׳ר של מינויו

במג־ חודש 18 מזה שהשתרר הקיפאון שיר

אד־ נשיא של סודו ואיש המיוחד יועצו קיסינג׳ר, הנריהעליז הנוי
 במזרח בתיווך מכריע תפקיד למלא העתיד צות־הברית,

 הנרי (יושב). דוד היחיד בנו ועם (עומדים) אחותו בני עם נראה הוא זו בתמונה התיכון.
עליז. רווק חיי מאז מנהל ו,964ב־ התגרש ממנה גרמניה, לאשה שנים 11 נשוי היה

 סמכות כאיש להופיע יכול והוא שונים,
אחר. מתווך לאף תהיה שלא

וה האמריקאי המימשל בעיני לפחות
ה לתכונותיו כנראה יש ניכסון, נשיא

כ גדול יתרון קיסינג׳ר של אישיות
התיכון: במזרח אפשרי מתווך

 אינו הוא הכפייה. אינה שיטתו
 מציב אינו אולטימטומים, מציג

התנג מעורר אינו ממילא תנאים.
 הפעולה שיטת היא שיטתו דות.

 זאת עם יחד והחשאית. השקטה
רפיון. מפגין אינו

 של מינויו שיוכל העיקרית הבעייה
 דרך בעיית היא לפתור קיסינג׳ר הנרי

ש ישראל; הצדדים. בין המשא־ומתן
 משא- רק ארוכה תקופה תחילה תבעה
קיר לשיחות לבסוף הסכימה ישיר, ומתן
צו לגבי אחרון ויתור לגביה שהיו בה,
 לא ממשלת־ישראל אבל המשא־ומתן. רת

 קי- של התיווך לפעילות להתנגד תוכל
עימו. לדבר לסרב יוכלו לא שריה סינג׳ר.


