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המרחב... של ההיסטוריה בדלילה השתנתה ונו - קיסינגיר הנר׳ אל ננעק

! לקהיר דמשק לקירוב הרעיון יזם דיניץ
-------------------:------------------------------------------- נדלן מתי ׳מאת

הממשלה למדיניות בניגוד פעל יז״זאשל״י המדיני שיפדו
--------------------------------■—-<----*--------------------:י-----:----- שמ־ בוואשינגשון ישראל שגריר

 ׳ לאחר ימים ארבעת שנערבה סינג׳ד,' יי־ השגריר על־ידי ־.ועלה -הרעיון ל- הרעיון את שהעלה הוא דיניץ חד,
 שוב-י ■הישראלי השגריר העלה מכן, שר־ עם בפגישתו־ לראשוגה ניץ סוריה של קרובה את שתביא .יוזמה

 כי קיסינג׳ר השיב הפעם הרעיון. את קיסינג׳ריב־ הגרי האמריקאי החוץ הממשלה למד־ניות בדגוד למצרים
 שוחח אף והוא לו, נראה הרעיון של דעתו מה שאל דיניץ ביוני. 24 - מצריס־־ומלריה. בין .פירוד. לקיים
 נר״.' לה שגם בכירה אישיות עם עליו ב־ שההתפתחויות בך. על קיסיגג׳ר. הח־ ב״הארץ״, אתמול שנמסר כפי
 1 הוא כי הוסיף קיסינג׳ר הדבר. אה סו־ צירוף של אפשרות יצרו -לבנון של לגיבושו לפעול ארה״ב ליסה
 ן ה־ של מ־מושו אפשרות את יבדוק סעודיה עם מתונות מדינות לגוש ריר. ו־ סעודיה אח גם שיכלול כזה גוש

רעיון. הרעיון כי השיב ומצרים."קיסינג׳ר את מהווה חאלד המלך כאשי .כוויית
אמדו) בירושלים בכירים חוגים לתשומת־לב. ראוי בגוש הע־קיי האנסי־סיב־יט־ הכוח
י ״הא־ סופר .לשאלת בתשובה אתמול יקי' דיגיץ בין נוספת בפג־שה 1 י כזה.

■ השג־ של העצמאית יוזמתו כ• רץ"
 מפורש בניגוד עומדת דיניץ ריר

 הם הממשלה. של■ למדיניותה ומוחלט
הסמ כל קיבל לא דיניץ כ־ !הוסיפו

 כלה ־עיון להעלית הרשאה או כה
 גורם א־ האמריקאי שד־החוץ בפני

. כלשהו.
 | הזז' מאז יכי מע־ר ״הארץ״ סופי

 !?•ין,ראש הביניים הסכם על תימה
 פעד־פ'■ובדתי. ירבץ יצחק הממשלה

 הסכם של ביותר הגדול הישגו כי
 י סוריה בין שיצר בפירוד ■היה זד.

ומצרים.
• ■כי עוד ציינו בירושלים החוגים

פורסמה, היא היתולי. מעיתון לקוחה אינה זו דיעה
— רציני עיתון של הראשון בעמוד הרצינות, בבל

ביוני. 24,־ד ביום — הארץ —
:הבאה התמונה עולה הדברים, למיקרא
 היום (מיספר יוני חודש האמריקאי. שר־החוץ לישכת

טעות־דפוס). הוא בידיעה המופיע
 בא זה גאוני! רעיון לי יש הגרי, שמע, דיניץ:

 לי! היה זה ופיתאום מהשינה, התעוררתי בלילה. לי
בו־במקום! לו טילפנתי כימעט

נשמע. נו, קיסינג׳ר:
 ונקים לקאהיר דמשק את נקרב לא למה נ דיניץ

ן מצרי־סורי־סעודי גוש
 איזה :צועק) בהתרגשות, בראשו (תופס קיסינג׳ר

 שמע, בעצמי? זד. על השבתי לא למד. פנטסטי! רעיון
גדול! זה

 לא אתה אותו. קח דבר, אין :(בצניעות) דיניץ
בו. להשתמש תוכל אולי ממני. בא שזה להגיד צריך

? אומרת זאת מד. :גוברת) (בהתפעלות קיסינג׳ר
 כדי לג׳רי, ישר מכאן רץ אני מייד! זח את עושה אני

החוצה). (רץ !צ׳או דגע. לחכות יכול לא אני לו. לספר
 ישמע שרבץ עד חכו :השסיח) על (רוקד דיניץ

זח! על

 צורות. בכמה הזד. הקטע אל להתייחס פשר <<
*  האיש של הטהור האידיוטיזם מן להתפעל אפשר י

 למישרד־החוץ, הידיעה את ששלח שלנו, בשגרירות
אותה. שהדליפו בירושלים הביורוקרטים ושל

 המדיניות שראשי המחשבה מול להתחלחל אפשר
 מרכז היא שישראל באמת־ובתמים מאמינים הישראלית

 מדינות־ ואת מעצמות־הענק את המפעילה והיא העולם,
בובותיו. בחוטי מושך תיאטרון־בובות שבעל כשם ערב,

 המחשבה, מן להיכחד צריך מכל יותר אך
 הרח־גורל, כמישחק משתתפים ישראל שמנהיגי

 שהם מכלי המדינה, גורד את לקבוע העשוי
סכיכם. מתרחש מה כלל מכינים
 שמתרחש במה מינימלית הבנה לו שיש מי כל שהרי

 בקאהיר בדמשק, בביירות, ישראל, סביב אלה בימים
 קאריקטורד, דעתו על להעלות אף יכול אינו ובריאה

בנ״ל. בידיעה המתוארת זו כמו נוראה

גור וגם מקל גם
האמריקאית, המדיניות פועלת וחצי שנתיים זח

 אחת מרכזית מטרה לשם קיסינג׳ר, הנרי בהנהגת 1*■
 הסובייטים, מידי וסוריה מצריים את להוציא במרחב:
 המשולש על המבוסס פרו־אמריקאי, ערבי גוש ולהקים

'ריאד־קאהיר־דמשק.
 של תפקיד ישראל מילאה זה כמישחק

וגם המקל גם היתה היא דו־תפליתי. מכשיר

 הערכים על איימה היא כמקל־חוכלים, הגזר.
ה את סיפקה היא בגזר, לאמריקה. המסרבים

לאמריקה. הנענים לערכים פרס
 לה נאמר מצריים. כלפי השיטה הופעלה תחילה
 לכם להחזיר יכולה אינה ברית־המועצות בפשטות:

 עיברו יכולה. ארצות־הברית כסף. לכם ולספק שטחים
 עם יחד בסיני, החזר־שטחים ותקבלו האמריקאי, למחנה
 ממדינות־ נרחבת כלכלית ותמיכה תעלת־סואץ פתיחת
הפרו־אמריקאי. לגוש השייכות הערביות, הנפט

 ברית־ עם היחסים את ניתקו הם נענו. המצרים
 על החמד, ישראל האמריקאי. למחנה עברו המועצות,

ההב עם יחד למצריים, זורם החל הכסף הסכם־הביניים.
אמריקאי. נשק של הראשונות טחות

 עם הסכם־ביניים יבוא לאחר־מכן שמייד ציפו רבים
רמת־הגולן. של חלקי החזר שיכלול סוריה,

הסכי לא ישראל קרה. לא זה לאפתעתם,
 עד רציני אמריקאי לחץ שום היה ודא מה,

שתסכים. בדי ישראל
קרר.ז מה

 הם התמורה. את להעניק סירבו הסורים מאד: פשוט
 למחנה ולעבור הסובייטי המחנה מן לפרוש הסכימו לא

 לתמרן, מישחקים, לשחק מוכנים היו הם האמריקאי.
שנדרשה. התמורה את לשלם לא אך

יצ שלכ-אחר-שלכ. של המדיניות מתה כך
 כין להפריד שהצליח כשימחה הודיע הכין חק

 שום הערבי. העולם את ולפלג וסוריה, מצריים
 ראה שלא ומי ישראל. על עוד הופעל לא לחץ
 מתוקים כחלומות לשקוע היה יכול הנולד, את
רגיעה. של

ל האדום הקו ד
הקל־ מאחרי הדברים התרחשו כינתייס ולם

£ בירו הובנו לא הם נתגלו. סימנים כמה רק עים. \
שלים.

 הסורית, החסות את עצמו על קיבל חוסיין המלך
ארצות־הברית. ובין בינה ותיווך

 שתכליתה בלבנון, מאסיבית התערבות הכינה סוריה
כפולה: היתה

סורית, מדינת-חסות לבנון את להפוך •
עצמאי. מדיני כגורם אש״ף את להרוס •

 זו כדרך ולהבטיח סוריים, סוכנים בו להשליט
 תהיה העתידה-לקום הפלסטינית שהמדינה

סורית. מדינת־חסות היא אף
 הראשון, הרגע למן נהנתה, זו סורית התערבות

 יותר סעודיה. ובראשן הערביות, מדינזת־הנסט מתמיכת
 בין הסורים, על־ידי בוצע כולו המיבצע כי ברור :מזה

 החוששות מדינות־הנפט, בעיני חן למצוא כדי השאר,
 אש״ף בקרב הבלתי־מבוקרים הרדיקאליים היסודות מן

 מהפכני גורם להפוד היו שעלולים הלבנוני, והשמאל
הערבי. המרחב בכל

 שד היה זה כמהלך תפקיד-המסתח אך
ארצות-הכרית.

 מלוא את נתנה שהיא מעולם הסתירה לא וושינגטון
 אחר עקבו הצבאיים כוחותיה הסורית. לפלישה בירכתה
 שלה שופרות-התעמולה אוהדת, בניטראליות המיבצע
 כנו,״ על השלום ״להחזרת יפר,־נפש כמאמץ אותו שיבחו

עליו. להקל כדי הכל עשו הפוליטיים ומכשיריה
 יכולים שהם לסורים הודיעו האמריקאים השאר: בין

 ולגבול ללבנון מרמת־הגולן גייסותיהם את להעביר
 הודיעו גם הם ישראליים. בתעלולים להסתכן מכלי עיראק,

 תתערב לא דמיוני, אדום״ ״קו על דיבורי-הסרק אף שעל
הסורית. הפלישה נגד בלבנון שהיא צורה בכל ישראל

להת הפלישה יפדה לא זו, הבטחה לולא
ש באישום להסתכן יפלה לא דמשק כי בצע,
 דרום־ לכיכוש התירוץ את לישראל סיפקה היא

לכנון.
 הסכמתו את רבץ יצחק הציג השונות בהצהרותיו

 הסורים את לעודד שנועד במעשה הסורית לפלישה
 הסורים, הופיעו זו בתמונה ״המחבלים״. את להרוג

פרדישראלית• שליחות שממלאים כמי במפתיע,

אמויקאית־סווית וניסקה
הפשוטה, השאלה את עצמם את שאלו עטים

מאליה: שנתבקשה *■ו
 האמריקאי־ הסודי להסכם האמיתי הבסיס היה מה

? שורי
כ תומכת היתה לא שאמריקה מאליו מובן

 אידו אש״ף, ועד לבנון עד סורית השתלטות
 עדיין שייפת שסוריה כלשהו חשש לה היה

הסובייטי. לגוש
בהכרח, התבססד״ האמריקאית ההסכמה עצם להיפך:

 הסובייטי, המחנה את נטשה כבר שסוריה ההנחה על
האמריקאי. המחנה אל דרד־המלד על ונמצאת

 סוריה :העיסקה רקע ספק, כל כלי זהו,
תו ארצות-הברית האמריקאי, למחנה עוכרת

 והגדה ירדן לבנון, על סורית כהשתלטות מכת
 מודרנית מהדורה שתהווה כצורה המערבית,

סוריה-רכתי. שד מתוחבמת־יותר
 קוסיגין אלכסיי אח מוסקבה החישה האחרון ברגע
 קוסיגין העיסקה. את למנוע נואש במאמץ לדמשק,

 את להדגיש כדי בכלימה. החוצה נזרק וכימעט נכשל,
 לבקר כוונתו על אל־אסד חאפז הנשיא הודיע העלבון,

 הקומוניסטיות המדינות שתי — וברומניה ביוגוסלביה
מוסקבה. למרות סרות שאינן

 חד כשטח. נכשלה הסורית הפעולה אולם
 מצד הסורי הצבא של הלוגיסטי סר־הפישרון

 אש״ף כוחות שד הנמרצת וההתנגדות אחד,
 עוד המיבצע את עצרו שני, מצד וכעלי-כריתם

׳ לביירות. שהגיע קודם
 סוריה על־ידי שהופעלו הפלסטיניים הכוחות בקרב

 הנצורים, האחים אל המונית עריקה היתד, אש״ף נגד
 לפעול יכלו לא הסוריים החיילים שגם מאד וייתכן

 נערץ, בעל־ברית אתמול אך שהיה ״אדיב״ נגד ביעילות
הלוחמת. הערבית האומה של חיל־החלוץ
 לפעולת שהות סיפקה בשטח הסורי המיבצע עצירת
ואיי הסורי, הגבול ליד כוחות ריכזה עיראק יריבותיה.

 מהתק־ תחדל לא זו אם עצמה, לסוריה בפלישה מה
 ונקמה התאפקה לא מצריים אש״ף. כוחות על פותיה

 שניהלה מילחמת־ד,השמצות על גלי־האתר, מעל בסורים,
 העשירה לוב הסכם־ד,ביניים. אחרי קאהיר נגד דמשק

אש״ף. לטובת היא אף התערבה וד,פעלתנית


