
)41 מעמוד (המשך
תפו מיץ לנו הגישה הצעירה הנערה

 שוקולד. ועוגת גבוהות בכוסות קר זים
 לחדר״העבודה, להיכנס הזדרז אבן אבא

 לו המיועדות הטלפון שיחות את העביר
 של האחד מהעבר ישב הוא אחר. לקו

 השני. מהעבר ואני שולחן־האורחים,
 של בתמונותיהם הבחנתי גבו מאחורי
 בולם ארצות־חברית, מנשיאי חמישה

ה מאחרי אישית. הקדשה עם חתומים
ש קריקטורות, בסידרת הבחנתי מכתבה

הראשי. כוכבו הוא אבן
השתמש לא דבריו. את רשמתי בדרכי,

 אחרי רק עלי. אהוב שאינו ברשם־קול תי
ברשמ הבחנתי הראיון, בתום שקמתי,

 אבן. של לצידו מונח שהיה זערורי קול
 אבן הסתובבה. עדיין הרשם־קול סוללת
 מבלי בחדר, שנאמרה מילה כל הקליט
הדבר. את לי שגילה
 הראשון הנתק אירע מתי •

ץ ארצות־הכרית—ישראל כיחסי
 מכל מעיקרו שונה עכשיו הקיים הנתק

 ולארצות־ לישראל בעבר. דומה מצב
אך ערכים, ואותם יעדים אותם יש הברית

 איתנו. לדבר המימשל את הכריחו הם נה.
 ׳בנובמבר, ישראל על שהוטל האמברגו,

 ארצות־הברית זו היתה בפברואר. בוטל
ו בטיראן המצור את שפרצה בעצמה,

 ישראל של מעמדה אונייה. לשם שלחה
 התגוננות מעין היה האמריקאי בציבור

 עוד אתן במימשל. קרע נגד אנטי־ביוטית
על דיברו קיסינג׳ר בתקופת :דוגמה

 את למסור עלינו ללחוץ כדי הערכה־מחדש,
 שארצות־הברית רמז קיסינג׳ר אבו־רודס.

 ז קרה מה לישראל. צבאית עזרה כל תפסיק
 המימשל את והזהירו סנט חברי 76 קמו

 מאידך, ישראל. נגד אצבע ינקוף שלא
 ביירות, על הישראלית ההפצצה אחרי
 הסנטורים מיספר שבועות, כשלושה לפני

 וכאן אפם. היה ישראל על להגן שקמו
 הפסקת על דובר כאן ברמז, דובר לא

מטו ;שולמה שתמורתם מטוסים מישלוח
ארית באופן לקבלם. לישראל שמגיע סים

 איתי, תסכימי ואפס, 76 שבין ההבדל מטי,
להידר בגין של התרומה זוהי קטן. אינו

 זה לישראל. האמריקאי הקהל ביחס דרות
 הקהל חולפת. אפיזודה של עניין אינו

ב קורה מה עצמו: את שואל האמריקאי

לסיני) מעל (כמסוק ■קיסינג׳ר ליד אבן
האמריקאיות...״ האוזניים על אהוב שאינו סיגנון יש ״לבנין

אב שונים. המדינות שתי של האינטרסים
 על הרמוניים. יהיו שהיחסים להניח סורד

ש מעמדי-עימות, שהיו להתפלא אין כן
 קדש מיבצע בתקופת אירע שבהם החמור

 אר־ כאשר עימות, היה אחר-כך ).1956(
 את !תקבל שישראל רצתה צות־הברית

ל חזרה היה שפירושה רוג׳רס, תוכנית
 על התחייבות תמורת הקודמים גבולות
 ארצות- בין ההתנגשויות לוחמה. הפסקת
 פעילות רקע על אירעו וישראל הברית

למשל, כמו, ביטחונה, למען ישראל של

 ובין עם יחסי
 מקבל אני ערינ״ס.

החלטתו את

העבר על

 וכמה 1968ב־ בביירות המטוסים פיצוץ
 את להשוות אין אך הפת״ח. נגד פעולות

 יותר המצב היום בעבר. למצב היום המצב
 ולן* בר־חלוף, היה הברוגז בעבר חמור.
 הברוגז ישראל. .נגד אמצעים אליו נתלוו

ממשלות. בין ריב היה
התל קדש מיכצע כתקופת •
 הנשיא שהטיל אמכרגו לכרוגז ווה

אייזנהאור.
 אמרו הגדולות המפלגות מנהיגי שני אבל

 נגד בצעד ינקוט הוא שאם לאייזנהאור,
המדי- תקציב את יאשר לא הסנט ישראל
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 יש ז הכרעות שם מקבלים איד ישראל,
 אינטלקטואלית, רציפות חוסר של רושם

ה חשבון את לעשות מאמץ היעדר ישל
הליך־ההכרעה. של תוצאות
 ב־ להליך־הכרער, קורס לימדתי פעם

 כמה לבחון מקובל שבו קולומביה, מיכללת
מוצ ■לא ומהלך מוצלח מהלך של דגמים

 באפריל 1מד,־ בגין, של ההתנהגות לח.
 הליך־הכרעה של קלאסי דגם היא ואילך,
ה ההליקופטרים את שהורדנו מאז גרוע.

 הטילים, על מיתקפת־הנפל מאז סורים,
 אסאד, אסאד, אסאד, :איומים השמיע הוא

 כך אחר בשקט. יושב ואסאד !אותו נסדר
ש מבלי ביולי, 10ב־ הפעילות, חודשה
 לחשוב מבלי התוצאות. בחשבון הובאו

 היו שלי בקורס צודקים. אנו האם כלל
כדוג הליכוד של התנהגותו את לוקחים

 כל לכן גדוע. להליך-ד.כרעה קלאסית מה
 דעת־הקהל מראש: צפוי היה שקרה, מה

שאי ביירות, תושבי לצד נטתה באמריקה
ב היושבים אש״ף אנשי על אחראים נם

 שהורה הגאון הידרדרות. חלה וכך תוכם,
 היו שבו ביום דווקא ביירות •את להפציץ
 מארצות- 16 אף מטוסי להגיע אמורים
ה דעת־הקהל על כמובן חשב לא הברית,

 דעת־ את שאיפיין מה וכך, אמריקאית.
 בכל שאלה סימן הוא האמריקאית הקהל
ישר ממשלת של דעתה לצלילות הנוגע

שות היהודים שגם הוא, שמדאיג ומה אל,
ה חידוש. יש וכאן זו, לדעת־קהל פים

 חידוש את בצדק תבעו אמנם יהודים
 את הצדיקו לא אך המטוסים, אספקת
 חש אני לכן ישראל. ממשלת של מעשיה

חדש. מצב נוצר כי
להתמו לדעתך, ניתן, כיצד •

 האמריקאית דעת־הקהל עם דד
 כעלי־ היהודים שגם העוכדה, ועם

 את עוד מצדיקים אינם ההשפעה
ץ ממשלת־ישראל של מעשיה

 על־ידי הבעיה על להתגבר אי־אפשר
 מהמאמץ מתפעל לא אני גינוני־הסברה.

החוץ ששר מקובל היה בעבר ההסברתי.

 את כובשים היו בוושינגטון והשגריר
 על להשפיע ומנסים אמצעי־התיקשורת

 שר- היום? רואה אני ומה דעת־הקהל.
 את מסביר אינו קול, משמיע לא החוץ

לוושינג נוסע אינו ישראל, של מניעיה
 של השגרירים שני בבית. יושב הוא טון.

 היושב וזה בוושינגטון היושב זה ישראל,
 אינם אך יכולתם כמיטב עושים באו״ם,

 איזה יש אמצעי־התיקשורת. את כובשים
ה בוושינגטון, בשגרירות יועץ־הסברה

 ל־ עשיתם ״אתם לאמריקאים אומר
 לערבים״. עושים שאנחנו מה אונדיאנים

 את לאמריקאים הזכיר הממשלה וראש
 אוהבים אינם האמריקאים ויאט-נאם.

 ש־ בגלל רק לא בוויאט־נאם, להיזכר
 אלא ויסורים, סבל גרמה הזו1־ המילחמה

הש והקומוניסטים בה נכשלו שהם בגלל
הודדסין. יעל תלטו
 את לתגכר מציע אתה האם •

 ב־ ישראל של ההסכרה מערכת
? ארצות־הכרית

ביו מרשימה היתד, הזו המערכת אם גם
 תמיכה שישיג הגאון נולד לא עדיין תר,

 כך על המבוססת בדוקטרינה אמריקאית
 ולעולם לנו, רק שייכת ארץ־ישראל שכל

 כל ללא והים, הירדן בין גבול יהיה לא
אמ לא אף לפשרה. נכונות ובלי הסכם
 שליטתנו הגורסת לדיעה יסכים אחד ריקאי

האידיאו לצמיתות. ערבים מיליון 1.3 על
לכ מאמץ כל לכישלון תביא הזו לוגיה

דעת־הקהל. את בוש החתי כעת רב, לא זמן לפני •
 היתה קמפ-דייוויד, הסכמי על מה

 פרו־ישרא■ כאמריקה דעת־הקיהל
 עזרו כי האמינו האמריקאים לית.

הישראלית-מצרית. הכעיה כפתרון
 לראות נטתה ארצות־הברית נכון, זה

 השלום. הסכם של באספקלריה ישראל את
ב ומכיר השלום חוזה את משבח אני

 הישג גם אך בגין מנחם שמילא תפקיד
 האמריקאי היום היבט. באותו קשור זה.

 אמנם שההסכם רבה, תיקווה רואה אינו
 לאופציה מוכן שאינו מי על-ידי יוגשם

בעתיד כשמדובר כן, על לחלוקה. פתוחה,

 האמריקאית כדעת־הקהל דרות
 כישדון מחוסר כחלקם נוכעים

ץ דיפלומטי
 ה־ דיפלומטי. כישרון מחוסר רק לא 4
 למכור אי־אפשר בדוקטרינה. נעוצה תקלר,1

 אי- למוכרו. רוצד, שהליכוד המוצר את
 כל שישראל הרעיון, את למכור אפשר

 את להבטיח יכולה שאינה עד חלשה, כך
 על שילטונה את לכפות מבלי ביטחונה

ש סבון, יש ערבים. אלף 300ו־ מיליון
 למכור יכול אינו שבפירסומאים הטוב
מכיר. בלתי הוא הליכוד של התוצר אותו.

 בארץ דית־יהוקחל אם
 ווקיבים יחסים רוצה לא
 אז ארצוסזבוית, עם

מאמרים יעזרו לא
טיימס״ ב״ח־יורק

 ארצות־הכרית הפסיקה אילו •
 לפני 1האף-ג> מטוסי מישלוחי את

 כ■ נכשל הליכוד היה הכחירות
ץ כחירות

 * כל עם זאת. עשתה שלא שמח אני
 ארצות- הממשלה, על לנו שיש הביקורת

 לממש־ לא לעם, להתייחס חייבת הברית
ה בין ההפרדה בזכות טוען אני לד,.

 יש אפילו הפוליטי. והדיאלוג ביטחון
רצו להיות צריכה נישק אספקת חיכוכים,

 ל- כשיש מחלוקת. של בעיתות גם פה,
 עם או צרפת, עם מחלוקת ארצות־הברית

מפסיקה לא היא בלגיה׳ עם איו תורכיה,

ופרס גולדה עם אכן
פוס־רבין״ עימות את לפתוח שינסה מי כל טל במורת־רוח תתנפל ״המיפלגה

 להגיע המפתח ארצות-הברית, עם היחסים
 צריך ממשית אוטונומיה על ממשי להסכם
 שערביי האפשרות את בחשבון להביא

 יסופחו. ולא מאיתנו, ייפרדו והגדה עזה
 הסיפוח עיקרון על לוותר צריכה ישראל

 גבול בשינויי ולהסתפק השטחים כל של
בטחון. לצרכי
 שלמערך לכך, מתכוון אתה •
 עם להסכם להגיע יותר קל היה

ץ ארצות־הכרית
 היכן קשה משא־ומתן מתנהל היה כן

 להגיע היה ניתן אך הגבול, יעבור בדיוק
 הוא לליכוד אמריקה בין הפער להסכם.

 יקוצרו לא אם מהותי. אלא כמותי, לא
 לא סוערת, תגובה צופה אני הליכוד ימי
 דעת־ מצד גם אם כי המימשל מצד רק

 פורד ג׳ראלד כמו ידידים כאשר הקהל.
 עלינו שהגן רסטון, ג׳יימס העיתונאי או

 מותחים ששת־הימים, מילחמת בתקופת
 המצב כי מוכיח זה ישראל, על ביקורת

 מה אומרים יהודיים מנהיגים כאשר קשה.
אומ שהם לי וידוע בפרהסיה, שאומרים

 בדלתיים המורים יותר הרבה דברים רים
מדאיג. שהמצב סימן סגורות,

 כין שהקרע סכור אינך #האם
וההתדר־ דארצות־הכרית ישראל

 בזמן מדינות. לאותן הנשק מישלוחי את
 הציבור, את הליכוד דוברי הטעו הבחירות

 אמרו ואופטימית, ורודה תמונה לו הציגו
ה בנושא לוחצים אינם שהאמריקאים לו

אי וארצות־הברית סאדאת וכי אוטונומיה,
בדרישות. באים נם

 הציכור את הטעה כגץ האם #
 שישראל אמר כאשר הישראלי

 ארצות־ של כת־הכרית היא
ץ הכרית

 רבה חשיבות לייחס נטייה יש בממשלה
 נימוס לערבב נטייה יש לגינוני-לשון.

 אומרת כשארצות־הברית ובכלל, במדיניות.
 חופש את בכך מגבילה היא הרי בן־ברית,

 החבר ברברית בן־ברית. אותו של הפעולה
 משהו לעשות ללכת יכול אינו בנאט״ו
 כשארצות־הברית עצמו. דעת על בפולין
מחמ מעניקה אינה היא ריתxבן אומרת

 בן־ של הפעילות את מסייגת היא אה,
 הדברים. את לקרוא לדעת צריך בריתה.

 אמר לאנגליה, מרוסיה בא שלי כשהסבא
 הנה, נהדרת. מדינה ״איזו שלי לאמא

 עליו וחתום משר רשמי מיכתב קיבלתי
 לו הסבירה שלי אמא הנאמן׳. ,משרתך

 את וכשבדקה באנגליה, מדברים שכך
לסבא הוראה זו שהיתר, גילתה, המיכתב




