
ארצזת־הברית עם היסטורי קרע לקראת צועדת ישראל

החהש אל
,היסטורית״. בהערה זה מאמר לפתוח לי ורשה ^

 בשם מאמר זה במדור פירסמתי 1957 באוגוסט 14ב*
ישראל־צרפת. ליחסי מוקדש שהיה ״צרפתאל״,
פריחתם. כשיא אז היו אלה

 להפיל הצרפתי לניסיון ישראל נרתמה לפני־כן שנה
 זה ניסיון במצרוים. עבד־אל־נאצר גמאל של מישטרו את

 בין היחסים אבל נכשל. הוא סיני״. ,מיבצע בשם נודע
והלכו. התהדקו וירושלים סרים

מצ נשיא אכזרית. מילחמת־שיחרור סערה באלג׳יריה
 גיבוי לה העניק כולו, הערבי העולם מנהיג שהיה ריים,
 מצריים של כוחה את להסיח רצו הצרפתים יכולתו. ככל

ישראל. את וחימשו עודדו כך לשם אחרת. חזית לעבר
 היא המדינות שתי בין השותפות כאילו היה נראה

 דיבר בתל־אביב הצרפתי השגריר לעולמי־עד. ברית־ברזל
 הצרפתית השפה ממעל. חגו צרפתיים מטוסים עברית.

 בצרפת האנטי־שמים גדולי הישראליים. לבתי־הספר חדרה
ישראל. לראשי ידידים־בנפש הפכו

 כריב• מאמר באותו דברי נשמעו כד משום
יגי ישראל-צרפת שיחסי בו כתבתי רי-טירוף.

סי־פחת. לעברי עו

■ ■ !
גיחוד. ואף זעם תמיהה, עוררו דברים ן■*

לאחר־ שנים שלוש — הכריז פרם שימעון ן \
מצטמ אינם ישראל-צרפת יחסי כי — מכן

על מכוססיס אלא משותפים, באינטרסים צמים
 יפקפק ומי סנטימנטים. של עמוקה שותפות !

 ועתיר• מעמיק בה הוגה־דיעות של בדבריו
ץ פרס שימעון כמו תבונה

 לצד הצטלם לשילטון, הגיע דה־גול שארל שנים. עברו
ובת־בריתנו״. ,ידידתנו היא ישראל כי והכריז, בן־גוריון

ב לאחר־מכן באיטיות, תחילה הדברים, התרחשו ואז
באנטי שהוגדרו הערות השמיע דזדגול גוברת. תאוצה
 נפתח המדינות שתי בין השתלטני״. ״העם על שמיות,

תהום. במהרה שהפך פער,
 שנים עשר במלאת כדיוק ,1967 ביוני

 מוחלט אמבארגו צרפת הטילה מאמר, לאותו
ריש• מצב נקבע המדינות שתי וכין ישראל, על
איבה. של מי

■ ■ ■ ו
שביק טובים אנשים כמה היו הדברים, אירעו אשר ^
נביא. בי לראות שו ^■

שעל־ מפני רק ולא — כוחי בכל זה לתואר התנגדתי
 בית־ חורבן אחרי הנבואה, ניתנה היהודית המסורת פי

שניתנה. למי המיקדש,
 (ואת ההוא המאמר את כתבתי כאשר

הס לא בעיקכותיו) שבאו המאמרים עשרות
 השתדלתי בסך־הכל בדולח. של כבדור תכלתי

הנתונים. את אובייקטיבי באופן לנתח
בתכלית: פשוטים דברים מאמר באותו אמרתי נ

 היא עוד כל שלה. האינטרסים על-פי פועלת צרפת
 כדי בישראל להיעזר מעוניינת היא באלג׳יריה, לוחמת

 את תפסיד שהיא ספק כל אין אך אויביה. את להחליש
 מאותו לוחמי־השיחרור. עם תסתדר ואז מילחמת־אלג׳יריה,

הערבי. במרחב עמדותיה את בחזרה לרכוש תרצה רגע
 הערבי בעולם צרפת של הכבירים האינטרסים לעומת
 בעלי ותרבותיים מדיניים כלכליים, אינטרסים — והמוסלמי

 בישראל שלה האינטרסים אין — מאד עמוקים שורשים
וזמני. שולי קטן, עניין אלא

 האינטרס מיזבח על ישראל עם קשריה את תקריב צרפת
בקור* מאליו, מובן כדבר זאת תעשה היא שלה. הלאומי

סנטימנטים. ובלי רוח
כמובן. קרח, כדיוק וכד

ישראל. נגד והתחברו — הסתדרו ואלג׳יריה צרפת >
 זאת לדעת כדי גאון או נביא להיות צורך היה לא
ובנכו בהיסטוריה, מיזערית בידיעה צורך רק היה מראש.

העובדות. בפני נכוחה להביט נות
 והכריז פרם שימעץ עתה מובנים בסד במה

 ריב• כר וייקכרו יישכחו שיימחקו, בדי לשלם
 בימים אמרו שהם האינפנטיליים די-החבל

ז החם
■ ■ ! ■ !

 החמורים לדברים כרקע ההיא הפרשה את מזכיר ני
עתה. לכתוב עומד שאני 1\

 מסוכן בהקשר ,נבואה״, אותה על לחזור עומד אני
יותר. עוד

 גם מחוויר לעומתה אשר סכנה עיני לנגד רואה אני
הישראלי־הצרפתי. הקרע

ר יחול לא אם ת ל א במדי קיצוני שינוי ל
 הולכים אנחנו ישראל, ממשלת של ניותה

 מדי• כין היסטורי קרע לקראת גמורה בוודאות
,אמריקה. של וארצות-הברית נת-ישראל ,

 שרייתה כמו חולף, ,ברוגז״ בבחינת יהיה לא זה קרע
מיבצע־סיני. בימי דוושינגטון ירושלים בין ההתנגשות

 תהום, להיפער עומדת המדינות שתי כין
ויתחלחל. יחרד לתוכה המביט בל אשר

נר כבר לרגלינו שמתחת באדמה הראשונים הבקיעים
 כסילים, לאותם דומה יהיה מהם שיתעלם מי לעין. אים

צרפת. עם יחסינו הידרדרו כאשר עיניהם את שעצמו
 אותם הם הללו הכסילים מן כמה שהרי — פלא זה ואין
עצמם. כסילים

 נוד- מדינה כל כמו צרפת, כמו הברית רצות־
 הלאומיים האינטרסים על-פי פועלת בעולם, מלית

שלה.
א כסי י ה אותם. ומבינה רואה ש

 אר- הצרפתי. לסיגנון דומה אינו האמריקאי הסיגנון
אי היו אבותיה יחסית. צעירה, מדינה היא צות־הברית
 מטבעות־לשון כמה ליורשיהם העניקו והם דיאליסטים,

מהו איצטלות למצוא אותם המחייבות וצורות־התבטאות
 הדיפולמ־ אין הגסים. האינטרסים את בהן להלביש דרות

 העדינה הציניות את אוהבת העממית האמריקאית טיה
הגאלית. האריסטוקראטיה של

המלי למעטה מתחת בילבד. סיגנון של עניין זהו אבל
אח מדינה כל כמו ארצות־הברית פועלת החסודות, צות
 טוב מה ויחידי: אחד שיקול רק מכריע לגביה גם רת.

לארצות־הברית.
 חד-משמעית, בצורה עתה, מוביל זה שיקול

יש ממשלת על-ידי שנקבע מזה הסוד ככיוון
ראל.

׳:■ ■ ■1
 שלנו במרחב ארצות־הברית של הבסיסי אינטרס ן*

:כפול הוא 1 1
 אוצרות■ ניצול את לעצמה להבטיח #
באדמתו. המצויים הכבירים הנפט
הסוב ההתפשטות את ולהסיג לבלום •

 לאיזור־ההש■ אדצות-ערב החזרת תיד ייטית,
האמריקאי. פעה

 מוכן־מאליו, כרכר מתלווה, אלה שניים אל
שלי מילחמת-עולם למנוע :,בסיסי אינטרס

מקומי. משכר בעיקבות לפרוץ העלולה שית,
 האינטרסים את תאמה ממשלות־ישראל של המדיניות

 נגד מקל־חובלים שימשה וחזקה י חמושה ישראל האלה.
 הערבי העולם איחוד את מנעה ישראל הערבי. העולם

 מישטרים של קיומם את והבטיחה ארצות־הברית, נגד
 ערביים שטחים שנכבשו אחרי סרו־אמריקאיים. ערביים
אמ לחץ רק יכול שבו מצב נוצר ישראל בידי נרחבים

ולפלסטינים. למדינות־ערב השטחים את להחזיר ריקאי
 בין אינטרסים של שותפות קיימת היתר. זו לנקודה עד

ו־וושינגטון. ירושלים ממשלות
חדה. בזווית נפרדים הם והלאה מכאן
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 שנים. לפני■ כבר נתגלו לכך הראשונים פימנים ך■*

 אולם רוג׳רס. ויליאם של תוכניתו נתפרסמה באשר 1 1
 חלוש אדם היה ניכסון, ריצ׳ארד דאז, האמריקאי הנשיא

 קיסינג׳ר, הנרי לידי האחריות העברת אחרי רק והססני.
 ברור כיוון ניתן אמבארגו־הנפט, של הטראומטית והחווייה

האמריקאית. למדיניות
ולאי אישיים ליחסים מופרזת חשיבות לייחס אסור

כסימפ לפחות משמעות, יש לאלה גם אך חולפים, רועים
העמוקים. לתהליכים טומים ממ נתנה באשר ,1975 מארם של המשבר
 לג׳ראלר פומבית סטירת-לחי ישראל שלת
נקודת-מיסנה. היווה קיסינג׳ר, ולהנרי פורר

 הסכם־הביניים את וקיבלה בה חזרה הממשלה אמנם,
 בגלגלי יתד תקעה היא מכן לאחר מייד אך מצריים, עם

 עם רציני להסכם־ביניים מוכנה שאינה והודיעה קיסינג׳ר
ירדן. לגבי דומה הודעה מסרה לכן קודם עוד סוריה.

 המדיניות את סופית ישראל ממשלת הכשילה בכך
 הסוב־' את לסלק שנועדה צעד־אחר־צעד, של האמריקאית

 אר- לזרועות ארצות-ערב את ולהחזיר המרחב מן ייטים
הסובייטים. לידי היוזמה את החזירה היא צות־הברית.

 וקיסינג׳ר פורר של כליכם בי לשער קל
 להם, הנראית ישראל, ממשלת על הזעם גובר
 שאינה ומטופשת, מופרעת כילדה ספק, כלי

מעוללת. היא מה יודעת
העיקר. זה לא אך

 של ברור עימות כאן שנוצר הוא העיקר
 אלא בן־חלוף, שאינו עימות —. אינטרסים

וקבוע. מהותי
■ ! ■ ■

 בעד כבירים אינטרסים עתה יש הברית ארצות־
. לשנה. משנה גוברים אלה אינטרסים הערבי. לם /

שולי. הוא בישראל האמריקאי האינטרס לעומתם,  לראות ויש ואכזרית, פשוטה אמת זוהי
לע בדי ומפוכחת,. גלוייה בצורה הדברים את
בהם. הגלומה הסכנה מלוא על מוד

 ארצות-הכרית בי דעתו על יעלה מטור[? רק
מע ואת הבסיסי הלאומי ביטחונה את תסבן
 את לספק בדי הגלובלי, במאזן־הבוחות מדה

 לה הנראים ישראל, ממשלת של מצכי-הרוח
כאוויליים. ממילא

 המערבית, בגדה בהתנחלויות ישראל משחקת כאשר
 עם להידבר מסרבת היא כאשר ובסיני! ברמת־הגולן

 היא — מועצת־הביטחון את מחרימה היא כאשר !אש״ף
 של פתוחה חבית ליד בגפרורים המשחקת לילדה משולה
כמשמעו. פשוטו בנזין.

 ארצות- של בפניה רגע בכל להתלקח יכולה זו חבית
האינ את באש להעלות עלולה חדשה מילחמה הברית.
 מילחמה בלי ,גם ארצות־הברית. של הבסיסיים טרסים
הסובייטים. חיק אל חזרה לגלוש הערבי העולם עלול

האמריק המדינאים כל עיני לנגד עומדת זו סכנה
 אילו קיצונית. למסקנה אותם להוביל מוכרחה היא איים.
 היה כבר בוודאי דרום־אמריקאית׳ רפובליקת־בננות היינו

 סוב־ שכירי קולונלים, של פוטש עכשיו אצלנו מתארגן
 יד מסובך בישראל שהמצב מאחר המרכזית. נות־הביון

 של אנטי-ישראלית תפנית אחרת: מסקנה תתבקש תר,
האמריקאית. המדיניות

 כן■ כאז עצמה. על לחזור עלולה הצרפתית הפרשה
 בתהליך הדרגתי, באופן להתבצע התפנית עשוייה עתה,

שנים. כמה של
 ה&רשות. שתי בין אחד גדור הבדל יש אף
 לנו נותרה ישראל, את צדפת נטשה כאשר

 ארצות-חכרית תנטוש באשר ארצות־הכרית.
איי־פיז׳י. יוותרו — ישראל את

■ י ■ י
*  ז זו הרת־שואה התנגשות למנוע דרך יש אם ן

 מה על תמיד, כמו .מצביעה, הישראלית השיגרה י •
 מיל- שום אבל מילחמה. :.ביותר הפשוט כמוצא שנראה

 היא להיפך, הבסיסיים. האינטרסים את תשנה לא חמה
מהם. הנובעים התהליכים את תאיץ רק

 של רינה קבלת :דרבים שתי רק נותרו
 עצגזאית ישראלית יוזמה או ארצות־הבדית,

והפלסטינים. מדינות-ערב עם להסדר
 התהום, תור אל דהירה :היא האלטרנטיבה

טירוף. של כאכסטאזה
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