
 אילו ממציא, עצמו קיסינג׳ר היה דגם איזה
 שד שר־החוץ ולא ישראל, של שר־החוץ היה

? ארצות-הכרית
 העקרונות את הישראלית במציאות מיישם היה איד

 שנקרא לפני העיוניים׳ בספריו פירט שאותם וההשקפות,
האמריקאית? לצמרת להצטרף

 הישראליים השיקולים את מגבש היה שתחילה ספק אין
:העצמאיים

•  ככל כך, משום ישראל. לרעת עתר, פועל הזמן ,
להב ישראל של הסיכוי יגבר כן לבוא, השלום שיקדים

שלה. אינטרסים את בו טיח
 ל* חייב ישראל של הכיטחון־לטווח־ארוד •

 בינון על בלומר חדשה״, ״לגיטימיות על התבסס
 יקבלוהו במרחב העמים שכל חדש מדיני מצב

אונס. ללא עימו וישלימו מרצון,
 תחת דימיוניים. ל״גבולז׳ת־ביטחוך ממשי ערך אין >•

 ביטחון, של אשליית המעניקים שטחים, לצירוף לחתור
 להתפייסות לחתור יש נוספות, למילחמות רק גורמים אך
 כדי הפלסטיני, העם עם וראשונה ובראש העמים, עם

שיושג. לשלום להפריע העלול כוח כל ׳מראש לעקר
 ישירה ישראלית פנייה עדיפה כף משום •

ה המציאות את שתשנה הערכיים, העמים על
 כל על ישראל, וכין בינם והפסיכולוגית פוליטית

האמריקאים. באמצעות שיושג הסדר
 בל אין האמריקאי הדגם לפי שגם מאחר •
ש כשטחים ימים לאורך תחזיק שישראל סיכוי

 לישראל מוטב ששת-הימים, במידחמת כבשה
 החזרת את ולנצל בקרניו השור את לתפוס

להתפייסות. כמכשיר השטחים
 שגם פלסטינית, מדינה של הקמתה לגבי הדין הוא י•

 תציע עצמה שישראל מוטב בלתי־נמנעת. הפכה היא
מבחוץ. בכפייה לקבלה במקום אותה,

ישראלי, היה אילו קיסינג׳ר, על־ידי מוצע שהיה הדגם
:כך כן, על נראה, היה

 כי וחד־צדדי, עצמאי באופן מייד, תכריז ישראל 0
 הקודמים לגבולותיה לחזור השלום במיסגרת מוכנה היא
 בחלקים פלסטינית מדינה בהקמת ולעזור לקירבתם), (או

הארץ. של הערביים
 אד דרמאתית כמחווה תפנה ישראל •

לפ כהצעה הפלסטיני, העם ואל ערב מדינות
 להשגת ומזורז ישיר במשא־ומתן מייד תוח

זה. בסים על השלום
 הסכם־שלום להשגת מהיר, במהלך תחתור, ישראל י•
 התלויות השאלות כל את בדזמנית שיפתור וסופי, כולל

 מציאות־שלום ולכינון הערבי, העולם ובין בינה ועומדות
הכל. על מקובלת שתהיה
כ שלבי-ביניים דרושים שיהיו כמידה •
י יהיו לא הם השלום, אד מעבר נ פ  השגת ל

, אלא ההסכם, ו ע ו צ י ב ממנו. חלק ויהוו ב

נקניק של נווסות
ישראלי״ ״קיסינג׳ר של זה דגם בין העצום הבדל

 בצורה בולט האמריקאי, קיסינג׳ר של הדגם ובין 1 1
ערביות. בעיניים בשניהם כשמביטים חותכת

:לערבים יאמר הישראלי הדגם
 ה־ יעדיבם שני את להשיג יבולים אתם •

 הכעייה וחיסול השטחים החזרת — העיקריים
 מבלי ישראל, מידי במישרין — הפלסטינית

 למעצמה מופקע וכלכלי מדיני קומיסיון לשדם
זרה.
 ערבית תלות ליצור הצורך מכם יימנע זו בדרך !•

 בברית־ שלכם התלות את להחזיר מבלי וזה באמריקה,
המועצות.

 פסיכולוגית כעוכדת-יסוד מראש, ייקבע •
 כ־ הוא הנסיגה שד הסופי שהגבול ופוליטית,

 תתרגל העמים ותודעת — הירוק הקו קירבת
עצמה. הנסיגה שתבוצע לפני לבך
 נובעת אינה ההסדר פרטי על ישראלית התעקשות י•

 אלא שכבשה, בשטחים ולהחזיק להמשיך המוסווה מרצונה
 כחיוניים: לישראל הנראים הצרכים על כנה מעמידה

חדשה. וריקמת־יחסים פתוח גבול סידורי־ביטחון,
:ובעיקר

מ נובעת אינה לוויתורים ישראל הסכמת
 מבחוץ, לחץ כעיקכות באה ואינה חולשה,

ה עצמאית, ישראלית הכרעה פרי היא אלא
 להשתלב והרוצה שטחים פני על שלום מעדיפה

חדשה. מרחבית במציאות
הגש תוך בשלבים, תבוצע הנסיגה אם גם

הד בפירוק תיראה לא היא חוזה-השלום, מת
הדר בהגשמה אלא חלשה, ישראל של רגתי
עצמאית. ישראלית תוכנית של גתית

 באור לערבים ייראה האמריקאי הדגם זאת, לעומת
 קיומה לעצם חמורות סכנות המבשר אור — לגמרי שונה

הארוך. בטווח ישראל של
 ישראל, נאלצת חודשים כמה בל שאחרי יראו הערבים

כלשהו. משטח בעל-כורחה לסגת אמריקאי, לחץ תחת
כין בפשרה תיראה לא בזאת נסיגה שום

ה: 'הברית ש ד ח תו קיסינגיר ה ש ה בפגי שונ ת אנוואר עם הרא א ד א ס ־ ל א

 ב- טריטוריאלית״, (״פשרה והערכים ישראל
 תשל״ד) כשנת בישראל שנוצר האווילי סלאנג

 כניעה עד לאמריקאים. ישראלית בכניעה אלא
 לישראל לגמול צורך בל לערכים אין בזאת
טוב. ברצון

 ייראה לסגת, ישראל את המכריח האמריקאי, הלחץ
 של הנכון הניצול תוצאת הערבי, הכוח כפרי לערבים

המופ הערבי, העולם של והכלכליים המדיניים המשאבים
ארצות־הברית. כלפי עלים

ת לשרשרת א ז  גבול אין נסיגו של ב
 אמריקה, עד ערבי לחץ שד המכניזם טבעי.
 כלי להימשך יבול ישראל, על אמריקאי ולחץ
סוף.

ביל־ לחץ תחת פועלת שישראל הערבים ישתכנעו אם
 הערבי בעולם יגברו הלחץ, את להגביר בכוחם ושיש בד,

הירוק. בקו להיעצר צורך כל שאין שיטענו הקולות
 הסא- ״נקניק רעיון עם האמריקאי הדגם משתלב כך

 את המשווה רעיון — רחבים בחוגים הרווח לאמי,״
 שאפשר אך אחת, בבת לבלעו שאי־אפשר לנקניק, ישראל
כלותו. עד פדוסות-פרוסות, אותו לחתוך

 מאשר ישראל, לעתיד יותר מסובן רעיון אין
 וה־ אותו, מאשר הוא כאילו הנראה דגם זה.

 צופן הגשמתו, כדי תוך יותר עוד אותו מחזק
נוראה. סכנה בחובו

החדשים הצרננים
 מאד רבה במידה מושפעת עם כל של תודעה

 נלמדים שהם כפי ההיסטוריים, נסיונותיו על־ידי \ ו
בספרים. ומתוארים בבית־הספר
כהיס המרכזיות הלאומיות החוויות אחת

הצלבני. הכיבוש פרשת היא הערכית טוריה
 בבית- בהרחבה זו פרשה הלומדים הערבים, בעיני

:כך זו חווייר. נראית הספר,
 את וניצלו צבאית, מעליונות תחילה נהנו הצלבנים

 מכן, ולאחד בארץ, אחיזה קנו הם הערבי. העולם פיצול
 שהתבססו עד זו אחיזה הרחיבו מילחמות, של בשרשרת

 דמשק למבואות הגיעו מצריים, ללב חדרו בעבר־הירדן,
בים־סוף. צי והשיקו

ה בפני הערבי העולם התגונן דורות שלושה במשך
מתמדת. ■נסיגה תוך צלבנים

 התאזנו. יחסי־הכוחות הערבי. הכוח גבר בהדרגה
 וחזור. הלוך זזים כשקווי־הגבול קיפאון, של מצב נוצר
 מיבצרים, של בר־לב״ ״קווי הצלבנים בנו זה אחר בזד,

 הנייד הצלבני הצבא של לכוח־המחץ תחליף היו שלא
הממלכה. בראשית
 החלה והקערה נמשכה, הערבי הכוח התגברות אולם
 את בחזרה הערבים כבשו בהדרגה פיה. על מתהפכת
הממ הצטמקה ■מילחמות של בשרשרת שאיבדו. השטחים

הצלבנית. לכה
 אד הושלכו ומסוריה, ממצריים גורשו הם

 יהודה ומהרי מירושלים סולקו לירדן, ממערב
 כחוף ראש־גשר אלא נותר שלא עד ושומרון,

פשו לים, והושלכו משם, גם סולקו לכסוף הים.
במשמעו. טו

 מדינת-ישראל את רבים ערבים רואים האחרון בדור
מתפ הם ממילא הצלבנית. הממלכה של חדשה כמהדורה

הצלבנים. תולדות על יחזור ישראל שגורל לאמונה תים

 מסובנת אמונה לחזק עלולה תורת־השלכים
 ישראל שד תמונה תיווצר התגשמותה זאת.

 שלב חולשתה, מפאת כעל־כורחה, המצטמקת
ויורשיו. צלאח־אל-דין כימי כמו שלב, אחרי

 מבחין היה קיסינג׳ר, כמו היסטורי חוש בעל אדם
 היה ישראלי, כמנהיג ישראלי. היה אילו — זו בסכנה
 תמונה יצירת על־ידי פניה את לקדם כדי הכל את עושה
 גבולה היכן היודעת ישראל של תמונה לגמרי: אחרת

כפיק זמנית, רק נוספים בשטחים והמחזיקה הלגיטימי,
 במיסגרת עת בכל להחזירם והמוכנה השלום, לקראת דון
והתפייסות. שלום של

הישואריז סיסינגיו חינו
 היהודי המוח את המפעיל האמריקאי, יסינגיר ך־־
\  ״שלום למרחב מציע החדשה, מולדתו לטובת שלו /
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המ למען מוחו את מפעיל והיה ישראלי, היה אילו

שמי״, ״שלום ישראלי־ערבי, שלום מציע היה דינה,

 מעשיות כהצעות מסתפק היה לא הוא
 מציג היה אלא בעיות, ופיתרון קווי־גבול שד

 לרתק שבכוחה חדשה, תמונה המרחב לעמי
דימיונם. את

 עיצב הוא זאת. עשה מטרניך, קיסינג׳ר, של גיבורו
 אלא פוליטית כמציאות רק לא הקדושה״ ״הברית את
 הקשורים ומלכים, קיסרים של ברית — רוחני כחזון גם
 השלום על ביחד לשמור הדדית בהתחייבות בזה זה

וביטחון. שלווה להבטיח כדי והסדר,
 חיסול את כאידיאל הציג הוא ביסמארק. גם עשה כך
 ואת נסיכויות, עשרות בין גרמניה את שפיצל הפילוג
 יחד השלום, על השומרת חזקה כמדינה גרמניה איחוד

ואוסטרו־ד,ונגדיה. רוסיה של הקיסדויות עם
 חדשים אופקים תשל״ד בשנת נפתחו המרחב בפני
 הנדון ומפגר, נחשל כאיזור כה עד שנראה מה לגמרי.

וטכ כלכלי פוטנציאל בעל לשטח הפך ולעוני, לשיעבוד
תוסס. נולוגי

 התפתחות מתעכבת הישראלי־ערבי הסיכסוך בגלל
 המילחמה. של ביב־השופכין לתוך נזרקים מיליארדים זו.

 ולהפיק לנצל יכולתן על שומרות הזרות המעצמות
 כמתווכות, ממלאות שהן התפקיד בגלל זכויות־יתר,

כספקוודנשק. או כמשכינות־שלום
ל שתביא ישראלית-ערבית, התפייסות

והטכ הבישרון והרוח, הטבע אוצרות שילוב
 את להפוך יבולה ועמי-ערב, ישראל שד נולוגיה

 עולמית למעצמה אחד, דור תוך המרחב, בד
 המערבית, באירופה המתחרה בלתי-תלוייה,

וביפאן. הקומוניסטי כגוש
 בסוף המציאות. מן רחוק הנראה חלום זה היה פעם
פוטנציאלית. אפשרות זוהי תשל״ד

 הבינלאומיים הנתונים קיימת. היכולת קיים. העושר
קיי,מים. הדרושים
 בישראל, ורוחני מדיני אקטיביזם של רוח חסר אולם

 במדינה, שהשתרר הפאטאליסטי לדיכאון קץ שישים
 באומץ־לב. פיו על ושיפעל חדש רעיון לחלל שיזרוק

ישראלי. קיסינג׳ד בקיצור:
 זו שנה שד האיש בתשל״ד. קם לא הוא

האמריקאי. קיסינג׳ר היה
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