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ה צלירורוו עולי מ ״ ק

*ץ ייק הררי הצליח שוב .העובדה שנסיון
* 1המרד נגד הגנרל מנואל נורייגה שליט
פנמה ,נכשל לפני שבועיים ,תוך מרחץ דמים
שערך השליט בקצינים שקמו עליו ,יכולה
בהחלט להיזקף גם לזכותו של המפקד הבכיר
לשעבר ב״מוסד" הישראלי .מייק הררי אינו
מטפל רק בהשקעות בחו״ל של נורייגה ,אלא
סייע לו מלכתחילה בהקמת מערכת הבטחון
האישית שלו.
עוד לפני שנורייגה הפך להיות שנוא נפ
שה של וואשינגטון ,דאג מייק הררי לאמצעי
הבטחון להגנת ידידו האישי .הוקמו מערכות
הקשר לשעת־חרום ,מערכות הציתות לשי
חות ושדרים של יריבים ,אמצעי השליטה וה
בקרה של נורייגה בבונקר הפיקוד של מט־
כ״לו בפנמה סיטי .אפילו אנשי בטחון ישר-

ולמענו של נורייגה לבין מדיניותה של יש
ראל המחוייבת לירידתה ארה״ב .אך הפלא
ופלא ,השלטונות בירושלים הנזעקים למלא
אחרי הוראות ארה״ב ביהודה ושומרון גם כש
הדבר הוא לרעת היהודים ,העדיפו להתעלם
במידה רבה מפרשת פנמה .מייק הררי המשיך
לפעול בשרותו של נורייגה ,כאילו היו שו
תפים לסוד שרק הם יודעים אותו ,כאילו היו
אחים לגורל.
הקונפליקט הזה הגיע לשיא אבסורדי כא
שר נורייגה ביקש וקיבל סיוע כספי ופוליטי
משליט רצחני אחר ,מועמר קדאפי .ארה״ב
וישראל אשר היו שמחות לראות מזמן בחי־
סולו של קדאפי מצאו אותו עתה כשותף חדש
לנורייגה ,כאשר לצידו עומד כמובן מייק הר
רי .בעל כורחן הפכו לוב וישראל למשתפות־
פעולה למעשה בהגנת נורייגה.
בפנמה ציפו רבים שארה״ב תוציא את המ
דינה מן המשבר ובעקבות האשמותיה וקרי
אותיה לסילוקו של נורייגה יבוא המעשה.
סוף סוף הוא יושב על עורק חיים חיוני עולמי,
תעלת־פנמה — וארה״ב בבסיסיה שם מח
זיקה באלפי חיילי עילית ,מצויירים היטב
ובמערכות מסועפות של הסי.אי.איי.

אולם בשלב הזה בלטו עוד יותר המודיעין
המוטעה ההססנות וחוסר ההחלטיות של ה
בית הלבן בוואשינגטון .תהליך לקוי של קב
לת החלטות וקריאה לא נכונה של המצב גר
מו לכך שלא רק שהמרד הפנמי לא הוכוון
מראש כדי לוודא את הצלחתו המוחלטת,
אלא שכאשר השיגו הקצינים המורדים הישג
ונורייגה היה בטווח ידם ,גם אז היססו הא
מריקאים להפעיל את מלוא כוחם .משחלפו
כמה שעות הזעיק נורייגה לפי תכנית הבטחון
המוכנה שלו את ״גדוד 2000״ הנאמן לו —
כדי לחסל את המרד באכזריות.
לכן ככל שנצחון נורייגה הוא הצלחתו של
מייק ,הוא נובע כמובן במידה רבה עוד יותר
מאחלת היד של מכונת־הענק האמריקאית
בבואה לטפל במשברים קטנים ,מקומיים .מח
לה מוכרת של מעצמת־על.
הפעם לא מדובר בלבנון ,אלפי מילין
מוואשינגטון .אלא ממש על־ידי הבית ,בפנ
מה ,מול שליט שהוכרז כאוייב הציבור הא
מריקאי ,העוקב כיום אחרי המלחמה האדירה
שהכריז הממשל על הסמים מגדליהם סוח־
ריהם והתומכים בהם .שילוב של הערכות
מצב מוטעות וחוסר היכולת לקבל החלטה

נורייגה
אריב הצימר האמריקאי
אלים גוייסו להגנתו האישית ,ורק בעקבות
התערבות מקרית של הרגע האחרון ,הם נק
ראו בחזרה הביתה.
 .כי עד לשלב מסויים היה נורייגה מקובל
על שלטונות ארה״ב כידיד כפי שהיה מקובל
על ישראל .ולכן העניקה מערכת הבטחון
הישראלית באישור שרי הבטחון ,ולעיתים אף
בידיעת ובאישור ראשי הממשלה את הגיבוי
למפקד ה״מוסד" לשעבר מייק הררי .לסא׳׳ל
)מיל׳( יאיר קליין וחבריו שהעבירו כמה קור
סים עלובים לבוקרים ולמגדלי הבננות בקו
לומביה ,אין מהלכים בהיכלי הבטחון והחוק
כפי שיש להררי .לכן מתכוונים עתה להע
מידם לדין על משחקי ילדים)הדרכה צבאית
בחו׳׳ל ללא אישור( בקולומביה ,לעומ ת.מ ש
חקי המלחמה״ הגדולים של נורייגה ,להם
יעץ הררי בפנמה.
הצרה של הררי החלה כאשר סר חינו של
נורייגה בוואשינגטון .יש אומרים שהמפנה
חל כאשר יועציו של הנשיא הקודם רונאלד
רייגן באו בתביעות אל נורייגה ונדחו .הש
ליט הפנמי סרב לבקשתם לסייע ל״קונטרם״
במלחמתם בניקרגואה ,כשם שסרב לפתוח
בפניהם את הבנקים של פנמה כדי לגלות שם
את מלביני כספי הסמים המוברחים לארה״ב.
העובדה היא שבבת אחת בתחילת 1988
הפך נורייגה למין אוייב הציבור מס׳  1של
ארה״ב ,כשהמכונה האדירה האמריקאית מא
שימה אותו עצמו בהאשמות חמורות של עס
קות סמים ותובעת את הסתלקותו .המימשל
בוואשינגטון הטיל סנקציות כלכליות על
פנמה ,הבנקים שלה הפסידו מיליארדים ,כל
כלתה נפגעה אנושות ,למרבה סיבלם של
עשרות אלפים מאזרחיה ,ובתוכם מאות יהו
דים נכבדים ,היושבים בה מזה שני דורות
ויותר.

■ שוחטת אנט■ אמויקאית
ך*

אן החל למעשה הקונפליקט בין המשך
פעילותו של מייק הררי בפנמה ,לצידו

המוטעית האמריקאית הנוכחית כלפי ישראל
פירושה — הקמת מדינה אש״פית ,שמשמ
עותה עלולה להיות בסופו של דבר גזר־דין
מוות לישראל.
אבל פרשת המחדל האמריקאי האחרון בפ
נמה מלמדת עוד דבר אחד לפחות .ארה׳׳ב
פשוט עסוקה בבעיות בוערות אחרות ,יותר
מאשר הסכסוך בין ישראל לשכנותיה .מעבר
לפנמה ובעיות הסמים ,טרודה המערכת הא
מריקאית ברעידת האדמה הפוליטית־חבר־
תית־כלכלית המתרחשת בברית המועצות
ובגרורותיה ,חלקן כבר לשעבר .לא רק עבור
ארה״ב ,אלא גם בעיני ברה״מ הסכסוך היש־
ראלי־פלשתיני נראה כרגע כמיטרד ,נושא
מישני לחלוטין שניתן להשאירו בינתיים בי
די הצדדים.

■ תשאלו את מ״ק
*ץ י שמעורר בעצם את ״דחיפות״ הנו־
 1₪1שא הם דווקא הישראלים עצמם ,כלומר
שריהם מ״העבודה" ומ״הליכוד״ המאיצים
בארה׳׳ב ״להזיז את התהליך המדיני״ .יצחק
רבין חוזר מג׳ימי בייקר בוואשינגטון ,עם
פרוטוקול סודי פרו־אש״פי ,שאותו הוא מע
ביר לשמיר ,המאפשר את ויתוריו של שר
הבטחון במצרים — לאור כשלונו המקצועי
לטפל במה שקרוי ״אינתיפאדה״ .שמיר מס
תיר את המסמך מהקאבינט והממשלה ומורה
למישה ארנס לטלפן ללא הרף לוואשינגטון
לבקש מסמך חדש כתוב מג׳ימי בייקר .בייקר
נזהר מכל התחייבות כמו מאש ,ומשתדל לש
מור על פרופיל נמוך .ואז שמיר מתכונן לעוד
ביקור ,ששוב הוא עצמו יזם ,בוואשינגטון —

שמיר ,פרם ורבין
שותפים ליזמת הויתור לאש״ף
אבל רייגן השאיר את הירושה לבא אחריו,
כאשר בינתיים חיזקו גם הקובנים והרוסים
בכל דרו את משטרו של נורייגה .לא בכל יום
יש להם הזדמנות לתקוע עצם שכזאת בגרונה
של ארה״ב .בשנה שעברה נתקלתי בפנמה
סיטי במדריכים הקובניים לבושי האזרחית,
מבלים בבארים בעיר אוהבת התענוגות ,וב
אזור הסחר החופשי בקולון לא יכולתי להכנס
למחסני הענק השמורים היטב על־ידי הרו
סים.

■ אוזדת־יד שר אוהייב
ף* אשר באה עתה ההזדמנות לממשלו
של הנשיא החדש ג׳ורג׳ בוש להפיל את
נורייגה בעת מרד הקצינים הפנמיים שנכשל
— הוחמצה בצורה השלומיאלית ביותר הח
ייבת לעורר שוב ראגה בלב ידידיה של
ארה״ב ברחבי העולם.
מקטעי המידע והבקורת המתפרסמים
בהרחבה בתקשורת האמריקאית עולה ,שה־
מימשל ידע מראש שקבוצת קצינים בתוכם
כאלה שנחשבו כקרובים ביותר לנורייגה ,וב
ראשם רב־סרן מואיסס ג׳ירולדי וארה פועלים
לסילוקו של נורייגה .מתברר שהמימשל היה
מעורב בכו במידה כזאת או אחרת ,ושנים
עשר אלף חיילים אמריקאים הועמדו במצב
הכן — באזור פנמה סיטי .ידוע שעד לשלב
מסויים הצליח המרד ונורייגה היה במצוד
במטכ״ל שלו.

נכונה הביאו לידי כך שנורייגה יוכל להמשיך
ולשבת על תעלת פנמה לא רק אחרי רייגן,
אלא גם אחרי בוש .כי לא כל־כך מהר ינסה
מימשל זה לפעול שוב בכח נגד נורייגה .ויקח
זמן עד שיימצאו שוב פנמנים אמיצים שינסו
להיפטר ממנו .גם מייק ידאג לכך.

■ רקח בנמק בישו־אר
^ עיית המלחמה במגיפת־הסמים הנור־
אה בארה״ב ,שבתוכה משתלבים המאבק
בנורייגה ושאלת עתיד השליטה בתעלת פנ
מה ,נמצאת בשורה הראשונה של הנושאים
בהם עוסק המימשל .לכן הכישלון בטיפול
בנורייגה הוא משמעותי ביותר ,מעבר לנושא
זה עצמו .אם כאן טעו כל־כך בוואשינגטון,
על אחת כמה וכמה יש לבחון את שיקול הד
עת של המימשל ,החלטותיו ומסקנותיו ביחס
לאזורים מרוחקים יותר ,כמו ישראל והמזרח־
התיכון בכלל.
כאשר המימשל האמריקאי מנסה בכל מיני
דרכים להושיב למעשה את ישראל עם אש״ף
תוך שהוא מפעיל את ״תכנית עשר הנקודות
של מובארק״ או ,כתחליף יצחק שמירי ,את
״חמש הנקודות של בייקר״ — יש בהחלט
מקום לשאלה גדולה אם הוא צודק כאן ,יותר
מאשר צדק בהתנהגותו בפנמה.
ההבדל הקטן הוא רק בכך שפנמה של נו־
רייגה ,בכל מקרה ,לעולם לא תסכן את בט
חונה של ארה״ב .בשעה שהמשך המדיניות

הררי
ניצחון מר״נוז — ניצחון מ״ק
כדי להביא במו ידיו את הויתור לאש״ף ,בל
בוש אחר.
בשעה שברור לכל מי שעיניו בראשו
שארה״ב עסוקה בבעיות הבוערות — מפנמה
ועד מוסקבה ומקולומביה וער ברלין המז
רחית והיתה ברצון מוותרת על ריצת האמוק
של השרים הישראליים אליה ,אחוזי בולמוס
נסיעות ותאוות־שלטון.
יכולים יצחק שמיר וחבריו להתפנות קצת
לעיון במברקים הסודיים והגלויים שלהם,
ולגלות להפתעתם שארה״ב וברה״מ עסוקות
כל־כך בעניינים חיוניים אחרים — עד אשר
ניתן לישראל ולמזרח־התיכון פסק־זמן .אותו
יכולה וצריכה היתה מנהיגות רצינית בירו
שלים לנצל כדי לתקן את ניזקי האסון שמ
ביאים הפלשתינאים מזה כשנתיים עוד מעט,
ולשנות מן היסוד את מצבה המדיני.
אם שמיר לא מבין זאת ,תמיד יוכל לשאול
על כך את עמיתו הותיק מימי ״המוסד" ,מייק
■
הררי .כשהוא לא בפנמה ,הוא בארץ.

