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)21 מעמוד (המשך
 בבית- שיגרתי דיון בעת ,1974 ביולי

 של מזימה לראשונה נחשפה רבני, דין
 לרצות ארץ־ישראל-השלמה מחסידי כמה
ש גירושין במישסט קיסינג׳ר. הד״ר את

 התנועה מפעילות גרנות, צביר. בין התנהל
 ביטאון ועורכת שלמה ארץ־ישראל למען

 הוגש בעלה, לבין — הארץ, זאת התנועה,
 ׳ השאר: בין נאמר בו תצהיר

 שיחה באותה לי סיפרה גרנות ״צביר.
 ,חורבן כינתה שהיא מה למנוע כדי כי

 מההזרת־שטחים לדעתה, שיבוא, המדינה׳,
 ארץ־ישראל בחוגי הועלו — למדינות־ערב

 בחייו להתנקש ותוכניות מחשבות השלמה
 קיסינג׳ר. הנרי האמריקאי, שר־החוץ של

 המתווך רצח את לכך בהקשר הזכירה היא
ברנדוט...״ הרוזן ,1948ב־ האו״ם מטעם

ההסתערות
המכרעת

 על נוטל קיסינג׳ר הגרי כי ספק ין
 הנוכחי בביקורו מסויים סיכון עצמו

שו יומי דיווח מקבל הוא במזרח־התיכון.
 בעיתונות אודותיו שנכתב מה על טף

 העדין להלך־הרוהות ומודע הישראלית
ה בשגרירות מיוחד צוות בישראל. נגדו

הישרא התחנה כולל בישראל, אמריקאית
 של לצוותו מזרים י.אי.איי.,0ה של לית

 גם והערכות נתונים האמריקאי, שר-החוץ
 בתחומים מאחרי־הקלעים המתרחש לגבי

 כלולה זה במידע כי ספק אין שונים.
 הדיבורים בדבר והידיעות נגדו ההסתה

בחייו. להתנקש ניסיון על
 של חייו על מאיימים בישראל רק לא

ש הקיצונים, הפידאיון ארגוני קיסינג׳ר.
יש בין המוצע מההסדר נוחה דעתם אין

 פעולות הם אף זוממים ומצריים, ראל
 במז־ קיסינג׳ר של ביקורו בעת ראוותניות

עלו שפורסמו, ידיעות פי על רח־התיכון.
 להתנקש לנסות חזית־הסירוב אנשי לים

 מ־ באחת ביקוריו בעת קיסינג׳ר בחיי
 שיתוף־פעו־ קיים זו מבחינה מדינות־ערב.

במח הקיצוניים בין בכוונות, לפחות לה,
היש במחנה הקיצוניים לבין הערבי נה

ראלי.
 יותר הדבר היד, האישי ביטחונו מבחינת

ל המשא־ומתן את לסיים לקיסינג׳ר נוח
 אליו חותר שהוא הסדר־הביניים השגת

 את לשם לזמן היה יכול הוא בוושינגטון.
 שהוא מה שם ולסיים הצדדים, שני נציגי
שלו. במסע־הדילוגים להשיג עתה ינסה

 לממשלת- גם נוחה היתד, זו אפשרות
 כאב- את לה חוסכת היתד, היא ישראל.

 הנרי של ביקורו באבטחת הכרוך הראש
העצו האמצעים ואת בישראל קיסינג׳ר

 בכך. שיושקעו וד,כספיים האנושיים מים,
 גורם גם היה הפוליטיות, לסיבות בנוסף

 ממ- העדיפה שבגללם השיקולים בין זד,
 שר- של ביקורו את לדחות שלת־ישראל

האמריקאי. החוץ
 קיסינדר ד,נרי החליט זאת בכל אם
 הרי מסעו, עריכת על תוקף בכל ולחץ
 בניגוד כבדי־מישקל. גורמים לכך שהיו

מוושינג הדיווחים סמך על שנוצר לרושם
 גמור אינו עוד דבר שום וקהיר, טון

 בעיקבות ד,סדר-ד,ביניים. על במשא־ומתן
 והאולטימטומים הכבד האמריקאי הלחץ

 קיסינג׳ר והנרי פורד הנשיא של התכופים
מעמ ממשלת־ישראל נסוגה אומנם עצמו,
 את לקבל עתה ומוכנה הקודמות, דותיה

מארס. בחודש שדחתה מה
 עדיין המוצע בהסכם רבות נקודות אולם
ני אינה שלמראית־עין במחלוקת שנויות

 שכבר הוויתורים למרות לגישור. תנת
 סעיפים נותרו עדיין ישראל, מצד נעשו

ושהס עליהם, מתעקשת שממשלת־ישראל
 ליפול או לקום עלול כולו הביניים דר

בגללם.
 יוצא ארוכה התשה מילחמת שניהל אחרי
 שלו, המכרעת להסתערות קיסינג׳ר עכשיו

 ה־ גורל את מטיל הוא נוספת כשבפעם
 אין הפעם הכף. על שלו האישית קאריירד,

 נוסף. כישלון לעצמו להרשות יכול הוא
 השפעתו מלוא את להפעיל כדי בא הוא

 תוך ישראל, מנהיגי על בעיקר האישית,
והאיו השיכנוע הלחץ, אמצעי בכל שימוש

 את להסיר לשכנעם במטרה שברשותו, מים
להסכם. בדרך האחרונים המיכשולים

יס אם גם בקיסינג׳ר, לפגוע הניסיונות
 ובשיבוש נגדו עלבונות בהטחת רק תכמו

 לפגוע עלולים בישראל, שהייתו תוכנית
 של חיוניים באינטרסים דבר של בסופו

 כדי בהם שיש לחשוב היא איוולת ישראל.
 שממ* האמריקאית המדיניות את לשנות

 שלא משום לקבלה נאנסת שלת־ישראל
 עצמאית שלום מדיניות להתוות השכילה
משלה.

1981 הזה העולם24




