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  ב "על צוואר ארה" אבן רחיים"כישראל : 1967-1945. 1
הקמת  טרםשנפטר שלוש שנים , פרנקלין רוזוולט ב הניחו הנשיאים"ארה-את התשתית ליחסי ישראל

  .שהושבע כנשיא עם מותו, וסגנו הארי טרומן, תחילת הקדנציה הרביעית לכהונתוב ,המדינה

  

 פרנקלין רוזוולט 
 נשיאכ אי לכך כיהן .1945תחילת שימש בתפקידו עד מותו בו 1932-לנשיא בנבחר  רוזוולטפרנקלין דלאנו 

 וקףבת. חודש לפני מיגורוכאשונים ועד מימיו הרהחל , ב לאורך כל תקופת שלטון הנאציזם בגרמניה"ארה
טענו גורמים שונים . בכלל זה גורלם של יהודי אירופהבו, בגרמניה המתרחשתפקידו היה מעורה היטב בכל 

בטכנולוגיה של או כי , לא ידע על השואה עד שהיה מאוחר מדי לעשות להפסקת רצח היהודיםלזכותו כי 
כיסוי זה -סיפור. הברית-יץ משום ריחוקה מבסיסי בעלותהיה להפציץ את אושוו לא ניתןהימים ההם 

נראים ויר של מחנה אושוויץ בהם וימי קארטר למנחם בגין תצלומי א'הופרך כאשר העניק הנשיא ג
שרוזוולט  אין ספק –בידי הבית הלבן  היו התמונותמאחר ש. זוועותשאר כולל התנורים ו, הפרטים כולם

הרי שהמשיך בכך את הקו בו החל כאשר , וירוהפצצת המחנה מן האהוציא פקודה לואם לא  ,ראה אותן
 אתבכך חרץ ו – ינאמריק בנמל לעגון, ערב מלחמת העולם השנייה ,סנט לואיסעל אוניית הפליטים  אסר
  .הנאצית בתופת תולמוהיהודים  נוסעיה גורל

 אותו זעזעה לא עם-רצח בהם שעורכים והידיעה, האריסטוקרט רוזוולט את עניין לא אירופה יהודי גורל
 את מאפיינת. לאחיהם שקורה מהב התעניינו לא ב"ארה יהודי גם, האמת למען. לפעולה אותו המריצה ולא

 שאסר, מתבוללת גרמנית-יהודית למשפחה צאצא, טיימס יורק-ניו של יםבעלה הוראת ההם בימים גישתם
 על יעלה לא וחלילה שחס כדי – ןזָק  עם םיהודי של ותתמונ פרסום על מוחלט איסור 30-ה שנות מתחילת

 של המזוקנים והיהודים אמריקה יהודי בין קשר או דמיון, זהות שקיימים כלשהו ינאמריק של דעתו
  .אירופה-מזרח עיירות

 מדינה למען לעשות לחצים רוזוולט על הופעלו שונים ומחוגים, המרה האמת נודעה המלחמה סוף לקראת
, סעוד-אבן עזיז-אל עבד עם רוזוולט נפגש, לטהיאב הפסגה מפגישת בשובו, 1945 פברוארב 12-ב. יהודית

 ברוזוולט והותירה, רב זמן נמשכההפגישה . סואץ בתעלת המר באגם שעגנהעל סיפון אונייה , מלך סעודיה
 לאורך, )ההם בימים קמה שטרם( ישראל עם ב"ארה יחסי על מתמשכת השפעה לה עד כי נודעה ,עז רושם
 שיחהאודות  על רוזוולט שאמר הדברים לגבי גרסאותמספר  קיימות. הזה היום עצם עד ואולי, ותרב שנים
 הטוענים יש :שונות ובהזדמנויות שונים לאנשים שאמר דברים ומשקפות נכונות שכולן הנמנע מן ולא, זו

 ימי כל ךבמש הציונים מכרי לימדוני מאשר יותר סעוד-מאבן למדתיבמהלך שעה אחת " כי מפיו ששמעו
 בה למד והוא, ומעניינת חשובה שיחה זו היתה" כי דיווח שרוזוולט נרשם ינהאמריק גרסנהקו בדברי" .חיי
 מקובל, מקום מכל 1".מכתבים מתריסר ללמוד היה שאפשר מכפי היהודית הבעיה ועל המוסלמים על יותר
  .בערבים תחילה ועץיולה לימב ישראל-ארץ בעניין דבר לעשות לא סעוד-לאבן הבטיח שרוזוולט הכל על

 ףא, בתככים לעסוק שאהב לאיש ואופיינית, בעליל עקבית-בלתי היתה הציונות כלפי רוזוולט של תודעמ
 וימים ,ציונית-פרו החלטה להעביר שלא הקונגרס את שכנע 1944-ב 2.וממשלת שרי של גבם מאחורי
 וכי ,ישראל-לארץ העלייה בהגבלת תמכה לא מעולם ב"ארה כי רבנים למשלחת אמר מכן לאחר ספורים
 מכן לאחר ;ישראל-בארץ יהודי לאומי בית להקים המבקשים לאלה מלא צדק שייעשה לכך תדאג ממשלתו
 זו שהיתה מסתבר. לאומי בית בהקמת לתמוך הבטיח כי להכחיש הערביות בארצות לשגריריו הורה

 לאחר להכחיש, פרטיות בפגישות יפוכווה דבר ולערבים ליהודים להבטיח :הנשיא מצד ונתמכּו מדיניות
 ובעניין באירופה היהודים הפליטים בעניין ממשית פעולה שום לנקוט ולא, צורךבהתאם ל בפומבי מכן

  .םהבריטי בידי היו חסומיםש ,הארץ שערי פתיחת

  

  הארי טרומן

 משעותיו חתבא ינהאמריק העם והנהיג את אחר נשיא מכל רב יותר זמן ששלט, נערץ נשיא היה רוזוולט
 כך משום. והיפני הגרמני באיום להכות אדיר במאמץ ונרתם במאוחד קם כאשר, ביותר והיפות הקשות



 3                                                                         ישראלמצחון יאמריקה מונעת נ

 הרוח הלכי על שנים-רבת השפעה ,הציונות כלפי רוזוולט של והמתחמקת ינתיהעו, הצינית לגישתו היתה
 הכלו, אנונימי-כמעטה נוסג, טרומן הארי בחטף הושבע, 1945 אפרילב 12-עם מותו ב .ינהאמריק בשלטון
 עמדבה , הדכב אחריות טרומן על הטילה המציאות ואולם. קודמו של הגדולות בנעליו ישרוד כיצד שאלו
, הקרה המלחמה פתיחת, ביפן ונגסקי הירושימה על האטום פצצות הטלת – נועזות החלטות קבלת תוך

  .ועוד בקוריאה הקומוניסטית התוקפנות עצירת

 שנים ניהלוהם ש הבגדים חנותל נשיא טרומןשל ה היהודי שותפולציין את  מקובל הישראלי בפולקלור
 תמונה מגלה ,1945-1952, בתקופת כהונתו רועיםיהא בחינת ואולם". חם ציוני"ל כמי שהפכו ,קודם לכן

אויב , State Department-ה, המדינה מחלקת היתה המדינה להקמת שקדמו בימים עוד כי מתברר. שונה
 את להקטין – ומשעה שקמה, ההקמת את למנוע ניסתהאשר , מתפשר של מדינת ישראל- ובלתינחרץ 
 לפגועעל מנת  אפשרי צעד כלמחלקת המדינה האמריקנית ב נקטה השנים כל לאורך .ולגמדה שטחה
, להופתלת מדיניות נקט, ומנוגדים כבדים בלחצים שעמד, טרומן שהנשיא נראה. צעדיה את ולהצר בישראל
  .הערבים לפולשים המוחלטת הפקרתה לבין המדינה בהקמת תמיכה בין שנעה

 את באירופה ההשמדה ממחנות היהודים לפליטים להבטיח יש כי גרסה טרומן הנשיא של הבסיסית עמדתו
 ,1946 במאי, זאת עם .שלו הצדק חוש אל דיבר, ועניין זה בלבד, עניין זה 3.לישרא-לארץ לעלות האפשרות

 ינהאמריק לאזור להיכנס נוספים ליהודים לאפשר לא ,בגרמניה ינהאמריק הכיבוש ראזו קדלמפַ  הורה
 במזרח ייםנהאמריק האינטרסים ייפגעו שלא בכך הותנה היהודים בפליטים טרומן של עניינו 4.בגרמניה
 ב"ארה צבא ל"רמטכ שהיה, מרשל' ורג'ג המדינה מזכיר. במלחמה ב"ארה את יסבך לאשהדבר ו ,התיכון
 כך אחר שהיו ומי המדינה במחלקת בכירים פקידים, פורסטל מסיי'ג ההגנה שר, היהשני העולם תבמלחמ
 אין ישראל-בארץ היהודי ישוביל כי לטרומן אמרו כולם – יסון'אצ ודין בירנס יימס'ג וסגנו המדינה מזכיר

 יהודית מדינה בהקמת ב"ארה שתמיכת מכאן. הערביות המדינות של התקפה בפני עצמו על להגן סיכוי כל
  5.צבאית להסתבכות לגרוםלולה ע

 להעלות 1945 באוגוסט כבר המליץ, הפליטים מצב לבדיקת לאירופה טרומן של שליחו, הריסון' ג ארל
 שלא להם והודיע, לערבים רוזוולט של הבטחתו על חזר המדינה מזכיר. ישראל-לארץ פליטים 100,000
 התוצאה אך, זה בכיוון לפעול בבקשה לבריטים פנה טרומן 6.עמם יעצותיהת ללא סופית החלטה תתקבל
 ם"האו של נאמנות משטר על ,1946 באפריל ,שהמליצה יתנאמריק-אנגלו ועדה הקמת היתה היחידה
  .לאומית-דו מדינה להקמת שיוביל

 יתהה והשנה – יהודית מדינה בהקמת ביותר רחבה ציבורית תמיכה על הצביעו ב"בארה הקהל-דעת סקרי
 בחלוקת תמיכתו על טרומן הודיע, 1946 אוקטוברב 6, יםכיפורה ביום ששלח לרבנים במכתב. בחירות שנת
 ידי- על לחלוקהב לערו מוכן יהיה לאכי  לבריטיםובד בבד הודיע  – פליטים 100,000 ובעליית ישראל-ארץ

7.םמזויני ייםנאמריק כוחות הפעלת
  

 ב"ארה, ערבית ומדינה יהודית למדינה ישראל-רץא חלוקת על ם"האו של ועדה המליצה ,1947 באוגוסט
 ברוב של יותר הוכרעה ההצבעה( ההצעה בעד 1947 רבבנובמ 29-ב ם"באו יעובשהצת המדינו בין היתה
  ).החלוקה בעד – מ"בריה גם בתוכן – ם"האו חברות של שלישים משני

 הטילה כאשר ,עהבההצ רלאח קצר זמן, 1947 רבדצמב כבר ררהבהת ינהאמריק הממשל של הפרצופיות-דו
 פעם אי ב"ארה הטנקבו  ביותר רהחמו אולי הוא זה צעד. התיכון למזרח נשק משלוחי על אמברגו ב"ארה
 משמעותו היתה מה וכי. ממנה לא החלימה עד היום, קשה טראומה לישראל גרם הוא ;ישראל מדינת כלפי
 בטנקים םידיימצו ,סדירים תאובצ היומכל רוחותיה  ישראל את וסבבש ערב ותינלמד? הצעד של

אז וטו מקביל על משלוחי  הטילה לא שכמובן – בריטניה היתה שלהם המסורתי הנשק קוסּפָ , ובמטוסים
 םמיושני, םיברו היו שלו המתקדמים הלחימה שאמצעי ,ההגנה ארגון היה לישראל. נשק למזרח התיכון

, עצמו על להגן מסוגל יהיה לא היהודי ובשהייש צפו המדינה מחלקתב .בית-תוצרת מרגמות וכמה, בחלקם
טרומן מ ענמ לא ברדה ואולם. הנשיא לידיעת גם, ןבכמו, מסרהנ זו תתחזי. תוקפיו ידי-על שמדויו
 אחרי דמי, ואכן. המדינה מחלקת של יותזהתח מימוש הבטחת היה שתפקידו ,האמברגו תא להפעילמ

  .שבהקמה למדינה, הפיך-בלתי ואולי, כבד זקנ לגרום מכוון שהיה צעד ב"ארה נקטה, ם"באו עהבההצ

   כי בכות, הממשלה ראש רדמש ל"מנכ שהיה מי, גזית מרדכי

 היה זה יןניבע ביותר מובן- לתיבוה החמור שההיבט נראה, הנש לושיםש אחרי, רלאחו במבט
 מה. נפש 600,000 אז השמנת, ישראל-ארץב היהודית הקהילה של לגורלה יתנהאמריק ישותדהא
 המיליציות לפיהן, ותנימודיעי הערכות על להתבסס יכלה לא יתנהאמריק יותבהפסיש עוד

 יבלג תניוהאמריק התחזיות. הערביים הצבאות נגד לעמוד תוכלנה ,בעליבות המצוידות הישראליות
   8.פסימיות היו ישראל של הסיכויים

 תוחלף ישראל שהקמת נהידהמ מחלקת הציעה, ישראל-ארץ ערביי עם המאבק של בעיצומו, 1948 בתחילת
 נשיא אז שהיה, ןיצמוי חיים' פרופ עם להיפגש טרומן הנשיא סירב כך כדי תוך. ם"והא של נאמנות במשטר
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 בחנות טרומן של ניםלפשותפו , יעקובסון אדי עם האפיזודה בבהתרהש כאן. העולמית הציונית ההסתדרות
, בחשאי וייצמן הוגנב 1948 סמרב 18-ב, ואכן; מןוייצ פני את לקבל אותו ששיכנע ,וריזבמי חולצות למכירת

 על ב"ארה הודיעה, פגישתםב לוייצמן כך על רמזנִ ש ובלי ,היום תלמחר. לבןה הבית לתוך, אחורית דלתב
, בפני מועצת הביטחון הצעהה הובאה 1948 סבמר 19-בו, ם"אושל ה הנאמנות משטר כניתובת תמיכתה

ם כדי לדון "הוא אמר שארצו תקרא למושב מיוחד של עצרת האו. ם"ובא ב"ארה נציג, וורן אוסטין ידי-על
  .בהצעה זו ולאשרה

 פי-על גם אך; הביטחון ועצתמ בפני תובא כזו שתוכנית ידע לא טרומן שהנשיא האומרת רסהיג נהיש
 חמישה ,ינהדהמ מחלקת אנשי ידי-על בפניו הוצגה כאשר יטלּהב ולא ממנה הסתייג לא טרומן, וז רסהיג
 עם, המדינה לקתחמב ם"האו עם היחסים על ונהממה, סקאר דין נפגש 1948 באפריל 9.יותר מאוחר יםימ

 דבלב חודשים ארבעה, אחרות ליםיבמ 10.נותנאמ ומשטר אש-הפסקת דירסלה במגמה ,וערבים ישראלים
 זה ההי, אכן. הקמתה את למנוע והציעה עורף ב"ארה לה פנתהה – יהודית מדינה הקמתב תמיכתה אחרי
 מאוחר שהוגשה משום ,המדינה הקמת טרם עוד הפרק מן התוכניתבסופו של דבר ירדה . תהתנכרו מעשה
  . םעולה מן הרועב ם"האו ידי-על נדחתההיא ; לה ודהתנג אחרות ומדינות מ"שבריה ומשום ,מדי

ס הצפוי לגבי היח אזהרה תמרורהיו , ם"האמברגו ותוכנית משטר הנאמנות של האו, שני אירועים אלה
  .ב"לישראל בעתיד מארה

 להשפיע, בראשם שלרמ' גור'ג המדינה ומזכיר ,המדינה מחלקת פקידי ניסו 1948 מאי ותחילת אפריל בסוף
 המגבית כספי של םתהעבר מניעת לגבי מפורשים-יתבל איומים נשלחו. הנהמדי תזמהכר להימנע ישראל על

- בארץ ידהיהו שובייה ראשי על להשפיע ב"בארה ודיםיה פעילים לשכנע ניסיונותנעשו ; לישראל יתדהיהו
 ,שרתוק משה עם וסגנו מרשל' ורג'ג המדינה מזכיר שוחחו 1948 מאיב 8-וב ;מדינה על יכריזו לבל אלריש
11.גדול הימור עצמה על לוקחת שישראל לשכנעו סיוןניב

  

 השגריר מכן ולאחר 1948עד  1945 בשנים בוושינגטון היהודית הסוכנות נציג היהמי ש, אילת אליהו
 -1945 וושינגטון, ינהדהמ על המאבק, )שהתבסס על יומנו( אומר בספרו ,ב"בארה ישראל של הראשון
 בהקמת שראו, ינהאמריק בממשל הבכירים בדרגים ארב הציוני מפעלה לע האמיתי שהאיום 12,1948
על  זו קבוצה השפעת. ייםנקהאמרי לאינטרסים חמורה סכנה ,ישראל-ארץ של בחלקאפילו  ,יהודית מדינה
 של הצבאיים הניצחונות אלא, וייצמן עם הפגישה היתה לא הכף את שהכריע מה. רבה היתה טרומן
 הבחירות וכאשר, למציאות והופכת הולכת היהודים שמדינת בוושינגטון לממשל התברר כאשר. ישראל

 לו שכדאי טרומן את לשכנע תהדמוקרטי המפלגה ואנשי קרובים יועצים הצליחו ,עמדו בפתח לנשיאות
 רק אך – הכרזתה אחרי דקות 11, 1948 מאי 15-ב ישראל במדינת הכיר טרומן. המוגמרת בעובדה להכיר
 כדי יורה- דה ההכרה של בדחייתההיה  אך, ייםנהש בין מהותי הבדל שיש לא. הרֶ ּוי- דה ולא, פקטו- דה

  .שקמה המדינה מן הסתייגות ומלואו עולם בפני להביע

 את למנוע כדי דיה חזקה אמריקה היתה לדעתו. ב"ארה כלפי כבדה האשמה אילתאליהו  מעלה הז ייןבענ
 המדינות מן למנוע כדי צעד כל נקטה לא היא, כן על יתר. הירדן למערב הירדני" הערבי הלגיון" פלישת

 עד בה רהההכ ומניעת הצעירה המדינה על האמברגו הטלת. 1948 מאיב 15-ב לישראל מלפלוש הערביות
 עודדה זו והנחה – הכרה לישראל תעניק לא אמריקה כי סברו שהערבים לכך הסיבות היו ,הזשהוכר אחרי
 ייתכן, לכן קודם שבועיים בישראל מכיר טרומן הנשיא היה לּו. קמה עתה שזה למדינה לפלוש אותם

 ימים 10 בפנמה ירההכ ב"ארה שכן, תקדים היה מוקדמת להכרה כי מוסיף אילת. נמנעת היתה שהפלישה
ניתן  בהן וגם, כאילת ושקול מתון אדם מצד באות כשהן, משקל-כבדות האשמות הן אלה .טרם הקמתה

  .לבאות רמז לראות היה

, רנדוטב פולקה הרוזן .ישראל-בארץ לסכסוך מטעמה מתווך נותלַמ  ם"האו עצרת החליטה ,מאיב 15-ב
הגיש , 1948ביוני  27-ב, וע לאחר כניסתו לתפקידושב. התמנה לתפקיד, השוודי האדום הצלב ר"יו שהיה

התוכנית זכתה  13.פיה אמורים הנגב וירושלים להיות בתחום המדינה הערבית-שעל, "תוכנית ברנדוט"את 
: בחייו וטדלברנ עלתה זמהוהי. אלא גם בזו של הנשיא טרומן עצמו, לא רק בתמיכתה של מחלקת המדינה

 בהנג ושל םמירושלי חלק של הכללתם .בירושלים י"לח אנשי ידי-על נרצח הוא ,1948 ספטמברב 17-ב
  .ל"הניצחונות של צה בזכות הושגה ישראל מדינת תחוםב

 על הזדמנות כלב ב"ארה לחצה, חייה על הקטנה ישראל נאבקה כאשר ,תהעצמאו מלחמת במהלך עוד
 רבבדצמ לסיני ל"צהת כוחו נכנסו כאשר. האויבי צבאות של הצלתם ועל בידיה שיהיה השטח הקטנת

נודע  כאשר. מלחמהב ישראל על לאיים הריטניב מיהרה, הנסוג המצרי הפלישה באצ אחרי במרדף, 1948
 הישראלים החיילים את מיד להוציא דרשבו  וחריף בהול במכת גוריון-לבןהוא שיגר  טרומן נשיאהדבר ל
 שבה הגדולה המהירות היה זה ענייןב ביותר והחמור המפתיע טבההי" .הבינלאומי הגבול לקו ולסגת מסיני
14.תגזי מרדכי כותב, "בישראל תילחם שבריטניה כך על ידיה את ב"ארה סמכה
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 ידי-על שבלהיכ הועמד תרתמכּו עזה היתה, במער-רוםד בכיוון נסוג חלה המובס המצרי הצבא כאשר
 ב"ארה תדרישאת  גוריון-ןבל העביר, דונלדקמ יימס'ג, בישראל ב"ארה שגריר. אלון יגאל של יחידותיו

  .עזה מכיבוש להימנע ,ישראל ממשלתל

 איימה, לפעולה ומוכן ערוך היה ל"שצה בשעה. ל"צה בידי ושומרון יהודה ושבלכי, כידוע ,התנגדה בריטניה
 חולקה 1948 תמלחמ במהלך. גטוןנמוושי בוטה לחץ ידי-על נתמךש איום, לחדול שראלי עלה בריטני

 מהלך אז קבעה ב"ארה, ואולם. לפרק מעל למעשה ירדה נאוםִּב ה ותוכנית, אלריש יןלב ירדן בין ירושלים
  .שלה לדיפלומטים לתחום מחוץ היתה ירושלים: אליו הצטרפו המדינות שמרבית

 על הורה ,בישראל יורה-דה הכרה ,1949 בינואר ,טרומן הנשיא העניק ,ציוניים-פרו וחוגים הקונגרס בלחץ
 האמריקניים ללחצים להיענות ישראל הסכימה בתמורה. ירושלים םלבנאו הלחץ את והפחית הלוואה מתן

  .ערבים פליטים 100,000 בתחומה ולקלוט

 אחרים מהותיים לשינויים ולא ,למעשה האמברגו להסרת הביאה לא בישראל יורה-דה ההכרה גם
יים של מחלקת ניתן למצוא במסמכים סוד ךהוכחה לכ. הצעירה המדינה כלפי ב"ארה של במדיניותה

 לנשיא מרשל' ורג'גו של מכתב פורסם היתר בין). 1977-אשר פורסמו באמריקה ב( 1949המדינה משנת 
  :1949 מאיב 27 הנושא את התאריך ,טרומן

, )שכבשה השטחים ושמירת עזהל פרוזדור ,הנגב, פליטים( ויתוריםול ישראל של התנגדותה לנוכח
 במטרה הידידותיות העצות את תקבל לא זו שאם ,קףלישראל בתו תבהיר הברית-שארצות חשוב
 בנוסף .ישראל כלפי בעמדתה מחדש לעיין ב"ארה תצטרך – התיכון במזרח כן לשלום להביא
 של לווהִמ  ועיכוב קצינים לאימון הבקשה דחיית מחדש העיון יכלול, ישראל כלפי השלילית לעמדה

15.יםדולר מיליון 49
  

 ובכל מצב בכל ויתוריםול דרישה: בעתיד ב"ארה עם היחסים מן המוכרים היסודות כל כלולים זה במכתב
 ובהשעיית" מחדש עיון"ב איום; הצבאי הסיוע בהפסקת איום; הערבים מן מקבילה דרישה ללא, תנאי

 מה" בשם הוכתרה, זה מכתב על שדיווחה, הארץ תוןיבע שהכתבה מקרה זה אין, אכן. כספיים מענקים
  ".שיהיה הוא שהיה מה" היה לומר נכון ליאו ."שהיה הוא והשהֹו

*  
 זאת עשו הן. נשק שביתת הסכמי על לחתום השכנות הערביות המדינות הסכימו 1948 מלחמת של בסיומה
 לחדור שבכוחו ספק הותירה לא וללבנון למצרים ל"צה חדירת: ישראל של צבאיות מפעולות שחששו משום
 מומחה, ספרן נדב המזרחן של לדעתו. ירך על שוק אותיהןצב את ולהכות אחרות מדינות של לעומקן גם

 שלום חוזי עלגם  לחתום תקופה באותה מוכנות ערב מדינות היו, הרווארד מאוניברסיטת למזרח התיכון
 השהיה בתמרוני החלו הן, בינלאומי לחץ שום עליהן יופעל שלא להן התברר כאשר, ואולם. ישראל עם

 25 מיום )Tripartite Declaration( וצרפת בריטניה, ב"ארה של המשולשת ההצהרה 16.סירבו פשוט ולבסוף
 ניסיון לכל שיתנגדו הודיעו המערב מעצמות. נתנה לערבים עידוד ,התיכון במזרח מדיניותןלגבי  1950 מאיב

 ,הצהרה זו. האזור מדינות לכל הגנה-נשק לאספקת ודאגי וכי, הנשק שביתת גבולות את בכוח לשנות
ויצרה את התנאים  ,היא שמנעה שלום באזור, בעצם יסוד למדיניות המערב במזרח התיכוןששימשה 

17.למלחמות שהתחוללו בו בהמשך
  

 24-ב לפעול שהחלה, ישראל-לארץ פיוס תועד מינוי על הוחלט, בפריס שהתקיימה השלישית ם"האו בעצרת
 כדי דרושים ישראל מצד ויתורים שרק האמינה ב"ארה. וטורקיה צרפת, ב"ארה בה השתתפו. 1949 ינוארב

בו , גוריון-לבן חריף מכתב ,מאיב 29-ב ,טרומן הנשיא שלח, התקדמות חלה לא כאשר. לשלום פתח לפתוח
- בן. הולם טריטוריאלי פיצוי, ירדן מלך, לעבדאללה ולתת הפליטים כל את למעשה לקלוט ישראל נתבעה
 ב"לארה חיכתה אילו... חייה על במלחמה אלא ם"האו החלטת לפי קמה לא ישראל"שהשיב ואמר  גוריון
  ".מתחסלת היתה היא, ם"לאו או

ושממשיכה ללוות , רבות פעמים עצמה לעתידה לחזור עש תמונה התגלתה טרומן של נשיאותו בימי כבר
, המצבים בכל, ישראל נגד תמיד מתייצבת המדינה מחלקת: הזה היוםעצם  עד ב"ארה-את יחסי ישראל

 של והן הדמוקרטים של הן, מפלגתיים אינטרסים, הקונגרסלה ניצבים  מנגד. כמעט כללה מן יוצא ללא
, מנוגדים כוחות מופעלים שבו, זה מסוג במערך כי מובן. שונים פרלמנטריים-חוץ וכוחות, יםנהרפובליק

 התיכון במזרח יתנהאמריק למדיניות הדברמַׁשווה  לעתים; אחר או זה צד של השפעתו פעם מדיוברת ג
, לנשיא מנשיא מהותית השתנתה לא באזור ב"ארה של מדיניותה אך. צד לא מצד תנודות שלעין  מראית
  .לישראל ינתיעו, במהותה, נותרה היא; ובהדגשים בפרטים אלא

 
   אייזנהאואר ומזכיר המדינה דאלס

 המלחמה .1961 עד 1953- מ שכיהן, אייזנהאואר' ד טידווי הנשיא חותמו את הטביע החמישים שנות על
 בהתבטאות. נבע מעובדה זו התיכון במזרח אייזנהאואר של היחיד ועניינו ,הלכה והתעצמה הקרה
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 הקיצוניים את לרסן הצדדים שני על" כי ,שכניה לבין ישראל בין המאבק על אמרהוא  ומתנשאת תוקפנית
 ניסה הוא, חרותא ליםיבמ". מהחוץ אנשים של שיפוטם על ולסמוך היגיון במעט להשתמש עליהם, שלהם

  .ן חרוץכישלו מדיניותו נחלה נראהש וכפי – לעשות מה האזור למדינות להכתיב

את תמיכת הערבים  ותהמונען ה ,האמין כי נוכחות הבריטים בסואץ וקיומה של ישראל אייזנהאואר
הצרפתים , הבריטים" כי, 1953אף אמר במאי , ון פוסטר דאלס'ג, מזכיר המדינה שלו. ב"בארה
18."ארנווראלים הם כאבן רחיים על צווהיש

  

ו "בדומה לנאט, ב"התיכון ברית של מדינות התומכות בארה אז הגו בוושינגטון את הרעיון להקים במזרח
עיראק , טורקיה, לאגד את פקיסטןנעשה ניסיון , "ברית בגדד", בברית זו). 1פרק , חלק שני ורא(באירופה 
אך , התנפצה לרסיסים ולא נותר ממנה דבר" ברית"ה ,1955ברואר פב 24-ב והודעה על כך פורסמה, ואיראן

א פנו  ישראל לל. בינתיים הספיקה אמריקה להזרים למדינות המעורבות בה כמויות גדולות של נשק
היה , ינכל הערבים במחנה האמריקכי אילו היו ושר החוץ שלו האמינו  משום שהנשיא, בבקשה להצטרף

לא , יתנאמריק-ר התעוררו קשיים לארגן את המדינות הערביות בברית פרוכאש. נפתר הסכסוך עם ישראל
, ערבי-אלא הניחו שהאשם הוא בסכסוך הישראלי, ערביים-סברו אנשי הממשל שהבעיה היא סכסוכים בין

  . והתנכרותם לישראל גברה

הוא לא  "?ערך סנטימנטלייש גם להרים צחיחים אם ה" :ון פוסטר דאלס'שאל מזכיר המדינה ג ,1955-ב
; אלא דווקא לנגב הישראלי, סוריהבהסעודית או -ערבב, התכוון למדבריות הצחיחות הענקיות במצרים

בוודאי יותר (דן רשתי ליבבקשר י שרצתה ,שישראל תוותר על חלקים של הנגב לטובת מצרים ההצעתו הית
ארגון הגנה חדש  והציע ,ותי מאוד כלפי מצריםדדאלס היה ידי). רך מלחמה מאשר לצורכי מסחרולצ

 19".םטריטוריאליי םתוריעל ישראל לעשות וי"ש ,אלסדאמר  1956מרס בגם . ה בורשישראל לא תהיה חב
כפי שכונתה ישראל בעקבות מלחמת ששת הימים , "עם של כובשים"לשלא היה כלל צורך להפוך  תברמס

  ...כדי שיידרשו ממנה ויתורים טריטוריאליים, )1967יוני (

 בהשראה. ישראל מדינת לתוך, תניוחרצחלקן  ,פוסקות-חדירות בלתי םבירהע צעויב זו הופבתק
 הערביות דירותחשה הטיעון את ם"האו של וןחטיהב מועצת קיבלה ,ישירה-ובלתי ישירה ,יתנאמריק
 ןה הגמול תשפעולו עודב, ומצרים ירדן ממשלות של עידודן ובלא יעתןדי בלא נעשות עזה תומרצוע מירדן
  .ושוב שוב ישראל את גינתהועל כן  – ישראל ממשלת ידי-על זומותי פעולות

 הכוללת הכספית התמיכה. יםדולר מיליון 75 בסך הולולִמ  ישראלית בקשה ב"ארה דחתה ,1953 באוקטובר
 בשל הושעתה וז עזרה גם אך, )פרסמ םנילש בחלוקה( דולרים מיליוני 50 בסך אז היתה ב"ארה של

 להתחיל היתה הכוונה .יעקב- נותב גשר באזור דןרהי על לבנות החלה ישראלש יחשמל-ההידרו קטיהפרוי
 ודותבהע. יטציהווהגר בכוח חשמל להפיק וגם, לדרום וןהצפ מן מים ילבשיו, צירהא המים מוביל את שם

. וןחהביט למועצת ופנו העבודות לביצוע התנגדו הסורים .הירדן בקעת בצפון - המפורז אזורב בוצעו
, ם"אוה מטעם הנשק תתיבש על המפקחים חכו מטה ראש ,בניקה גנרל של עמדתו את להקיב המועצה
. במפעל העבודות משךהל סוריה של אישורה את לקבל חייבת ישראל כי ,ענייני צידוק שום ללא ,שקבע
ב את "השעתה ארה, 1953בספטמבר , בשלב זה. נמשכו העבודות, היו רגליים לקביעה זו שלא מאחר

 לא שוב. נרתלִּכ  המפעל את והעבירה, העבודה את ישראל הפסיקהכעבור חודש . ית בישראלתמיכתה הכספ
עד היום מועברים . מטרים מתחת לפני הים 200מכיוון שהכנרת מצויה , דובר בניצול כוח הגרוויטציה

-ארגונים פרו לש מחאה. המצריכה אנרגיה מרובה, המים מן הכנרת לצינור המוביל באמצעות שאיבה
ם כבורר בהסכמי שביתת "באוב היתה לתמוך "מפני שמדיניותה של ארה, ב לא הועילה"אליים בארהישר
  .אם פסיקתו  צודקת או מוטעית ללא קשר לשאלה, נשק

שדגלה מאז ומעולם , ב"ארה. ניתנה גם בתחומים אחרים ראלב כלפי יש"נוספת למדיניות ארה עדות
ניות ישראליות לים סוף ושמנעה כניסת א –ידי מצרים - ן עלאי טירהתעלמה מחסימת מצרֵ , בחופש השיט
מרצועת עזה  פדאיוןידי ה- שבוצעו על, לכך שהתקפות רצח מזוינות" שאין הוכחה"ואף טענה , ולנמל אילת

, יתר על כן. ידי צבאה-היו מאורגנות על, )כפי שהתברר(מזה או גרוע , נעשו בעידודה של ממשלת מצרים
-להפסיק את העלייה הבלתי 1954קרא לישראל באביב , ינהמדינה האמריקסגן מזכיר , הנרי ביירוד

  20.עם הערבים –אך לא שלום חוזי  –וזאת תמורת הסכם , ולפצות את הפליטים הערבים(!) מוגבלת 

אך על מכירת  –הסעודית -ערב, לוב, ירדן, עיראק :אייזנהאואר סיפק נשק לכמה מדינות ערביות ממשל
נאצר -ששליט מצרים עבד אל לאחר גם". אמברגו למכירת נשק למזרח התיכון"ה יןינשק לישראל חל עד

סירבה , )1955ספטמבר ב 27-ההודעה הפומבית נמסרה ב(חתם על עסקת נשק גדולה עם הגוש הקומוניסטי 
עזרה "נאצר לדאלס היתה להציע  ון פוסטר'תגובתו של מזכיר המדינה ג. ב לספק נשק לישראל"ארה

ב לא היו "התנאים שהציעה ארה 21.ןלבנות את סכר אסואלהבטיח לו ובו בזמן , "ערבי-בסכסוך הישראלי
הודיעה שלא תבנה את היא  1956יולי ב 19-ב; ב"נסוגה ארה –וכשהתחרט והסכים , מקובלים על נאצר

  .הסכר
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ן הוק בי-בעקבותיה נוצרה ברית חשאית אד. של נאצר על הלאמת תעלת סואץ באה כשבוע אחר כך הכרזתו
ובעיקר  ,חוקי-שתי המעצמות המערביות ראו בהלאמת התעלה מעשה בלתי. בריטניה וישראל, צרפת

מרצועת פדאיון ישראל ראתה בברית סיכוי להפסיק את התקפות ה. את האינטרסים שלהן וגדמעשה הנ
 ,פלשה ישראל לרצועת עזה ולסיני 1956אוקטובר ב 29-ב. עזה ולהרחיק סכנה קיומית מצד מצרים

 בכוח לתפוס שניסו, וצרפת בריטניה של הצבאית הפעולה ואילו; ספורים ימים תוך כיבושם את שלימהוה
  .לחלוטין נכשלה, התעלה את

 יד במחי ולהיפטר – וישראל צרפת, בבריטניה להכות פז הזדמנות אלה בפעולות ראו ואייזנהאואר דאלס
 שהביאו, ם"האו של הביטחון במועצת יםהמהלכ את והוליכו יזמו הם ...וארםצו עלש" הרחיים אבני"מ

22.וממצרים מסיני הזרים הצבאות ולסילוק הצבאיים בצעיםהִמ  לגינוי
  

. אושו והבטחות ברוטליים לחצים רוויית היתה שלה הניצחון רותיפ לתוגזֵ  מסיני ישראל של סילוקה פרשת
 כל לה תוגש לא – נגדה יפעלו מ"מבריה" מתנדבים" שאם ,ישראל על ב"ארה איימה 1956 נובמברב 7-ב

 שניתנו מבלי לסגת מישראל תבע, ם"באו ב"ארה נציג', לודג קבוט. פרטית או ממשלתית, יתנאמריק עזרה
 נכונותה על ישראל הודיעה ,נובמברב 8-ב, למחרת 23.ביטחונה לשמירת ממשיות הבטחות ם"האו ידי- על לה

 הבטחה תמורת השטחים מכל לסגת ימההסכ ולבסוף; עזה ולרצועת ןאטיר למצרי פרט, מסיני לסגת
הבטחה אשר בבוא , ןאטיר במצרי" לב-בתום מעבר"ל זכותה לצד לעמוד ב"ארה של מעורפלת" מוסרית"

 ומעבר עזה רצועת רוזיפ – אייזנהאואר הנשיא של הבטחותיו את גם. כיסוי כחסרת התבררהעת הפירעון 
 עשה לא ואייזנהאואר, המצרים ידי-על הופרו שתיהן: כזב כהבטחות לראות אפשר – סואץ בתעלת חופשי
  .לעמוד בהן כדי דבר

 ב"ארה איימה ,1957 במרס הסופית לנסיגה ועד 1956 נובמבר בתחילת סיני מכיבוש שחלפו בחודשים
 טובים תנאים להשיג כוונה מתוך הנסיגה את לדחות ישראל ניסתה כאשר. הסיוע בהפסקת מספר פעמים
-לבן מאייזנהאואר חריף מכתב מסירת תוך, בוושינגטון ישראל לשגריר נההמדי מזכיר-תת אמר, יותר
 תמיכה כל הפסקת כגון, נגדה שיינקטו ביותר חמורים לאמצעים בהכרח תוביל ישראל של גישתה: "גוריון
24".ם"האו מן גירוש ולבסוף עיצומים, לישראל פרטית או ממשלתית כספית

  

 בה ראו ערב מדינות: להשיג שהתכוונה ממה ההפך את דיוקב השיגה סואץ במשבר ב"ארה של התנהגותה
ערביות -והגיבו בהכרזות פאן, ערביות-תחת סיסמאותיו הפאן שלו הכיבוש בכוונותו נאצר-אל בעבד תמיכה
 כוח משלוח פשרהשִא , התיכון למזרח אייזנהאואר ינתרוקטד את קונגרסה אישר 1957 במרס. משלהן
 הברית-עלותב את שגירשה אחרי דבבל שנתיים, 1959-ב לבא". סובייטית תוקפנות למניעת" ינאמריק צבאי
 מעורבת היתה לא שראליש פי-על-ואף. מדרגהה בשפל התיכון במזרח אמריקה של הקרנ התהי, מסיני שלה

 שמילאה הרי, ראייזנהאוא הנשיא של נולשלטו תהאחרונו בשניםן תיכוה רחזבמ שחלו הפוכותתב ישירות
 מדינות נגד תוקפניות פעולות ביצוע ממנו ומנעה מצרים אבמצ ניכר חלק שריתקה בכך בחשו מייצב תפקיד
 פסות םיטייסובי-פרו ותחוכו, אקרבעי מערבית-יטאנ מהפכה התחוללה 1958 ייולב 14-ב. אחרות ערביות

ה שלח ירדן על האיום כחנו ;נחתים שלחה ב"וארה, מצרים של בעידודה מהומות פרצו בלבנון; השלטון את
  . צבא משלה בריטניה

 
 ון קנדי 'ג

 החשוב הנכס האל יםנשב והי ,ל"צה של המרתיע וחוכו סיני במלחמת ישראל של הצבאי כוחה הפגנת
 ון'ג הנשיא נתן לכך ביטוי .ישראל הפכה לכוח מייצב במזרח התיכון. וןכיהת מזרחב ב"ארה של ביותר
. ויריתוא הנלהג הוק טילי שכללה, ישראל עם הונהראש הנשק עסקת על 1962 בספטמבר חתם כאשר קנדי
 ומכר, לכת הרחיק ונסון'ג לינדון הנשיא .לישראל כספיתה התמיכה את תמשמעותי קנדי גדילה בעתה ב

 לא כי, לשעה ולּו, בינוה בוושינגטון. תקיפה ומטוסי קרב מטוסי, טנקים כגון התקפי נשק גם לישראל
, תיכוןה במזרח ב"ארה של מעמדה את טיחובשי םה ייםרבמע-אנטי ערביים תולכוח פהווחנ ספיו מחוות
 יותבמער- הפרו תוהערבי המדינות של שלמותן על שומר זה כוח בעקיפין יוכ; ישראל של הצבאי כוחה אלא

  .")מתונות" ושינגטוןו של בעגה הקרויות(

 של לאלה ותפיםמש אינטרסים לה ושיש התיכון במזרח ומייצב יביוח כוח היא שישראל, קנדי של נתובה
במזרח  ישראלית-אמריקנית תשותפּולו ישראל כלפי תידידּושל  להתבטאויות אותו יאהבה, ב"ארה

 תבוא פלישה של שבמקרה לגמרי ברור" כי, מאיר גולדה, דאז ישראל של החוץ לשרת אמר אף הוא. התיכון
, לישראל רבים ביםער פליטים של בהחזרתם קנדי הנשיא תמך ,זאת עם ."ישראל של לעזרתה ב"ארה

 של הנחות למעמדה תאופייני. טחוןיהב במועצת ישראל של חוזר לגינוי ידו את ונתן, ירושלים בבנאום
 את להזמין סירב שקנדיהיא העובדה , הממשל ידי-על שלה לגיטימציה-ולדה הרשמית בוושינגטון ישראל

, המדינה קוםשנה לאחר  16, 1964 בשנת רק. יורק-בניו פרטי בבית עמו ונפגש ,הלבן לבית גוריון-בן
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 לינדון של שלטונו בתקופת זה היה; הלבן בבית ישראל ממשלת ראש של רשמי ביקורלראשונה  התקיים
  .ונסון'ג

. באזור נשק הגבלת של לתוכנית להסכים נאצר-אל עבד על להשפיע ב"ארה ממשל ניסה 1963-1964 בשנים
, ירדן – מצרים מצד סכנה ריחפה שעליהן למדינות שקנ משלוחי להגיע החלו, סירב מצרים שליט כאשר
 זה היה, קנדי בימי עוד שהחלה, הכוחות ןזמא תשתפי פי-על. הסעודית-ערב, טוניסיה, לבנון, מרוקו, לוב
 טנקים 250-ו סקייהוק מטוסי 48 של סקהעִ . לישראל גם נשק תמכור ב"שארה אלה בתנאים נמנע בלתי

  .1966 בפברואר נחתמה

 צבא מצרים שלחה כחודש וכעבור, מצרים של הפעיל בעידודה בתימן הפיכה התחוללה 1962 בספטמבר
 מזה יותר אך; 1966-ב רק הושעה למצרים האמריקני הסיוע. ערב האי בחצי בסיס להשיג בניסיון לתימן
. הסעודית-ערב על ולאיים תימן את לכבוש נאצרל תאפשר כי הרושם את ועוררה, ב"ארה עשתה לא

 והתחרו, ממנו חוששות החלו הערביות המדינות רוב. הערבי בעולם נאצר של מעמדו חיזוק היתה התוצאה
  .אמריקה ונגד ישראל נגד חריפות ובהתבטאויות ערביות-פאן סיסמאות בהפרחתביניהן 

  

  "שלום"נכונות לנסיגה תמורת : הימים ששת מלחמת. 2
 ונסון 'לינדון ג
 הנפט מאגרי וכאשר ,ערב האי חצי על תחילה להשתלט היתה נאצר-אל עבד של המקורית תוכניתו
 מתמשכת תימן שמלחמת לדעת נוכח כאשר. אחרות ערביות מדינות לעבר להתקדם – בידו יהיו העצומים

 יפתחו ,כיבושה ואולי ,ישראל על שלחץ סבר, הצנועה ,הראשונה מטרתו את אפילו מלהשיג רחוק והוא
 נשק עסקת על וחתם מספר באוגדות צבאו את הגדיל הוא. הלאה ומשם ,לסוריהו לירדן הדרך את בפניו
  .באזור בריתה-ובעלי ב"ארה נגד הפועל עולה לכוח נשק לספק ששמחה, מ"בריה עם גדולה

 השמיעה ב"ארה. 1957-מ להסכמים מפורש בניגוד, לסיני צבא יחידות נאצר הכניס ,1967 מאיב 15-ב
 ,נאצר-אל לעבד תמיכה מיד העניקו אתז לעומת הסובייטים. דבר ותלעש מיאנה אך, תקיפים דברים

 ממזכיר נאצר דרש כאשר 25.לאזור נוספים צי כוחות שיגור ידי-על כוונותיהם רצינות על לעולם ותזכורת
 למנוע, היינו; (!) הגבול של הישראלי לצד להעבירם ב"ארה הציעה, מסיני ם"האו חיילי את להוציא ם"האו

  .מצרים ידי- על ההסכמים של הבוטות ההפרות על להגיב אפשרות כל מישראל

 גם. אילת למפרץ בכניסה יםה ימצרֵ  – ןאטיר ימצרֵ  את שוב נאצר סגר, של אמריקה תגובהה מחוסר דדמעּו
. כלשהי פעולה נקט לא, בינלאומי ים מעבר שזהו לומר כשהסכים וגם; להגיב ונסון'ג הנשיא סירב כך על
 עם יחד שייטת לארגן אמריקני ניסיון. ןאטיר מצרי את לפתוח ב"ארה רבהיס, 1957 משנת הבטחתה חרף

. ב"ארה מצד נחישות והעדר אלה מדינות של סירובן בשל נכשל, ריםבמצָ  לעבור כדי אירופה-מערב מדינות
 של מעמדה על לשמור כדי דיפלומטית בפעולה להסתפק האמריקנית המדינה מחלקת דרשה זה בשלב
 התבטאה הדיפלומטית הפעולה. זו בתקופה כבר קיים היה לא שכמעט מעמד – ערב ינותבמד ב"ארה

 מזכיר יעדהו ,והחמיר המצב הלך וכאשר. לפייסן במאמץ, יםלמצרַ  ובראשן, ערב למדינות שליחים בשיגור
26.כלשהי פעולה הבטיח לא אמריקני נשיא שום כי האמריקני המדינה

  

 שבהאשמות האמת תאמיר-אי את וכן, יקפההו עומקה במלוא תהאמריקני ההתכחשות את להבין כדי
 כוחות :1967 מאי בסוף שהתחולל מה את לתאר ראוי, תואו ותקפה נאצרל מלכודת טמנה ישראל כאילו

ישראל תוך קריאות  עם גבולותיהם לעבר צעדו, ףתמשו דפיקו מאוגדים תחת, וסוריים םירדניי ,יםימצִר 
  . הקרב רמות נגדה והכרזה על חיסולה

 :1967במאי  26- נאצר ב-להלן קטע מנאומו של עבד אל
 יש. להשמידה הרבמט טוטלית תהיה הגדנ המלחמה, סוריה את או מצרים את תתקוף שראלי אם

ה נש 11, יוםה... שנים חמש או שלוש לפני אלה ריםבד לומר יכול יהיית לא. זאת לבצע ביכולתנו
 .לסוריה יש ע מה יש לנו במצרים ואני יודע מהדאני יו כי, אני יכול לומר מילים אלה, 1956אחרי 

יריה וכוויית ישלחו לנו 'אלג. היום עיראק שלחה צבא לסוריה .ע על מדינות אחרותדאני גם יו
27...יתבוהי הלידה מחדש של האומה הערז, זהו הכוח הערבי ...צבא

  

לים להחזיר את המצב למה וגו מסאם אנ: 1967מאי ב 28-בהנבחרים המצרי אמר נאצר - בפני בית בנאום
  28.1948י ר את המצב למה שהיה לפנחזיאותנו לה דאללה יעזור לנו ויעוד, 1956שהיה לפני 

ולבסוף אמר שישראל יכולה לפעול , לבל תקדים לתקוףאת ישראל ונסון 'הזהיר הנשיא ג כל אלה חרף
  .ב"אך במקרה זה אין לה לסמוך על עזרה מצד ארה, לבדה

סורי משותף - רדניי-הקמת פיקוד מצריאחרי , )וכשלעצמ ליס ּבֶ קאזּו( יםן בידי מצרַ את מצרי טירגירס אחרי
ראשותו של בן דביר הפקדהקמת ִמ , י לסינירהכנסת צבא מצ, שמטרתו המוצהרת היא התקפה על ישראל

 –ותיה אות ערביים שנעו לעבר גבולבידי צ-צהרות על צעידה לקראת השמדתה של ישראל עלהגנרל מצרי ו
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 ואשמההישראל . המלחמבוהיא פתחה , ה לישראל ברירה אלא לנקוט צעד של הגנה עצמיתתלא הי
, שלה תהעיקרי הנשק יתספק אז שהיתה, צרפת מצד נשק לאמברגו הביאה זו האשמה. בתוקפנות
  . אחרות חמורות ולתוצאות

 :צצת הכור הגרעיני בבגדדשבהם נדרש להפ ,באחד מנאומיו כךהעיר על  ,טהמיּו האטש אורין הסנטור
ב נהגה כך "ארה .)anticipated( צפויה מסכנה החוק הבינלאומי מרשה שימוש בכוח לצורך הגנה עצמית"

בשל סיכון פוטנציאלי , לקובה ניות רוסיות שהתקרבווכאשר היינו מוכנים לירות על א, 1962 בשנת
29".רוסיים ב מטילים"לארה

  

ב הצליחה "ומסר לו שארה 1967אשכול בסוף מאי לוי בא אל , ישראלב ב"שגריר ארה, וררּבּב וולוורת
יסתפק המלך חוסיין בכמה יריות אזהרה כדי להפגין , אם תפרוץ. לשכנע את חוסיין לא להצטרף למלחמה

שועה למסר  אלאם היתה ישר 30.ב מישראל להבין ולהבליג"לכן מבקשת ארה". סולידריות ערבית"
  .ביותר היה נגרם לה נזק חמור, תוך הנחה שחוסיין לא ישתתף בהונערכת למלחמה מ האמריקאי

חוסיין ". אנו במלחמה"אך נענה ש, ביקש אשכול מחוסיין להפסיק את האש ,שבו פרצה המלחמה ביום
אווריל . ב שלא יעשה כן"ובכך הפר התחייבות קודמת מפורשת לארה, הכניס טנקים לגדה המערבית

אל ישראל בבקשה שלא תתנגד למכירת טנקים  1965פנה בשנת , ונסון'ג שליחו המיוחד של הנשיא, הרימן
 כי ירדן לעולם, )שהרימן הביאו לישראל(בהסכמתו המלאה של המלך חוסיין , הושג הסכם מפורש. לירדן

לא נקטה , כאשר הפר חוסיין את הבטחתו). שהיתה אז בשליטת ירדן(לא תעביר טנקים לגדה המערבית 
  .דוב כל פעולה נג"ארה

ב בבקשה שתלחץ על "פנה חוסיין לארה, כאשר הבין את ממדי תבוסתו, השני למלחמת ששת הימים ביום
 .פני מדינות ערב האחרותמלשמור על כך בסוד והוסיף ובקש , נשק תו הסכם שביתתיישראל לחתום א

, זו שחר חסרת הצעה לישראל להעביר המדינה מחלקת התביישה לא, חוסיין את צותלרַ  בלהיטותה
31."המלך של שלומו את לסכן לא כדי, בסוד יישמר האש-הפסקת על שההסכם כדאי אולם: "...ולבקש

  

 ביותר הברורה בצורה והוכיחה, נאצר-אל עבד של ערביים-הפאן החלומות את חיסלה הימים ששת מלחמת
 צבאותה את ישראל הביסה מלחמה ימי שישה תוך. ב"ארה של תיכונית-המזרח מדיניותה כישלון את

 הנשק במיטב מצוידים ושהיו גבולותיה על ערוכים שהיו וסוריה מצרים המתואמים של הערביים
המזרח  מפת לחלוטין השתנתה המלחמה בתום. אמריקני בנשק מצויד שהיה ירדן צבא ואת, טייהסובי
, רדןהי נהר על פרוס צבאה היה במזרח; בידיה סיני כשכל סואץ תעלת גדות על ישבה ישראל: התיכון
. כולה בירושלים וכן, ")ירדן ממלכת של המערבית הגדה" אז שכונו( ושומרון ביהודה מחזיקה היא כאשר
  . בגולן ישב ל"וצה, הגליל על שאיימו הסורי הצבא יחידות מוגרו בצפון

 הכוח כעת היתה ישראל: הכוחות יחסי גם אלא, הכר ללא השתנתה המזרח התיכון של המפה רק לא
  .כולו באזור מלא פעולה-מחופש ונהנית, להגנה נוחים בגבולות מחופרת, באזור יותרב החזק הצבאי

 בשנת לו הגישה ב"שארה זה כמו דיפלומטי לניצחון זוכה או מנצח נאצר-אל עבד היה אומר כי לּו ספרן נדב
 השפעתה את לחסל להם מאפשר הסובייטים ותומכיה מצרים של מעמדם היה ,כסף של מגש על 1956
 את וזיכה הזו הסכנה את שסיכל הישראלי הניצחון זה היה שוב. במזרח התיכון ב"ארה של דהומעמ

32.הבכורה במעמד האמריקנים
  

 את לראות חדלוהם . אמריקה שליטי של המחשבה דרכי על השפעות היו המוחץ הישראלי שלניצחון מובן
 של השפעתה בשמירת יותר שובח תפקיד לישראל ייעד ונסון'ג והנשיא, להגנה הזקוקה כגרורה ישראל
. בדרגה הועלה המודיעיני הפעולה ושיתוף ,בכמות והן באיכות הן, מאוד גדלו הנשק משלוחי. באזור ב"ארה
  .1968 במהלך רק אלא, המלחמה אחרי מיד קרה לא זה דבר אך

החל לזרום הסוגים  מכל נשק. לישראל ב"ארה של הביחסחשוב  פנהִמ  חל הימים ששת מלחמת אחרי
 50 לקנות תורשה שישראל ונסון'ג הנשיא הודיע 1968 אוקטוברב 9-ב. בהתאם לצרכיה, ב לישראל"מארה
במזרח  במעלה הראשון הצבאי הכוח ותילה יכולה ישראל היתה לא זו נשק אספקת ללא. פנטום מטוסי
ביותר היה  תפקיד חשוב, זאת עם. וחייליו מפקדיו, ל"צה של האחרים המרובים יתרונותיהם חרף, התיכון

 שימשה הנשק אספקת). 2ראה חלק שני פרק (ל בפיתוח הנשק האמריקני ובהשבחתו "לתרומתו של צה
 היו שעליהם שונים בתחומים 'ידה את לכופף' ככלי, ישראל על לחץ אמצעיכ, להלן שנראה כפי, לעתים
 ל"צה אוגדות של סודהי כנשק האמריקני הנשק שימש 1969 או 1968 מאז. ב"ארה לבין בינה דעות-חילוקי
  .ותותחים טנקים כולל, בישראל צרויּו נשק סוגי ויותר שיותר העובדה חרף, שלו האוויר-וחיל

) פ"באש הראשון המחבלים ארגון( ח"פתה. הירדן לאורך ההתשה מלחמת היתה בעיצומה ,1968 באביב
 כאשר. טרור מעשי לצורךרו אף חדו םיישראלי שוביםיי על ירו ומשם, הירדן לאורך מחנות הקימו ,ושותפיו

 כרגיל, האמריקני השגריר פנה, גמול פעולת תבצע שישראל להניח יסוד והיה תלמידים של אוטובוס קשּומ
 שפעולה ונסון'ג הנשיא הזהיר אשכול הממשלה לראש גרתיבא .גיבלה שלא מישראל וביקש, כאלה במצבים
 פעולת את ישראל הכינה ימים באותם..." עמדנומ עתיד על... ביותר הרסני באופן להשפיע עלולה" צבאית
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 טרוריסטים כמאה נהרגו בתקיפה. מחבלים מחנה ותקף לירדן המזרח ישראלי צבא כוח חדר שבה, כראמה
 התברר זמן לאחר. ל"צה מחיילי כשלושים ּוסּפנִ . לברוח הצליחו המנהיגים אך, נתפסו נוספים וכמאה

פשרה לטרוריסטים להיערך וזו ִא , על כוונת ישראל לתקוף) (!CIA-מה הודעה קיבל הירדני שהמודיעין
  . בהתאם

*  
 שקיצוץ עדיין סברה המדינה מחלקת. שינוי כל חל לא ישראל של גבולותיה על האמריקנית בהשקפה
 אחרי מיד. ערב במדינות ב"ארההגברת השפעתה של ל יביאוהגשתו כשי לערבים  ישראל של שטחה

- ריני להכין ב"ארה של הצבאיים המטות ראשי על האמריקני ההגנה שר הטיל, 1967 יוניב 19-ב, המלחמה
, השאלה את בחנו המטות ראשי. ישראל של להגנתה הדרושים המינימום גבולות הםַמ  שיציין עמדה
 מפה, ב"ארה צבא של המשולבים המטות ראש, ויילר ארל גנרל הגיש 1967 יוניב 29-ב, ימים עשרה וכעבור

 מעבר הגולן-ברמת שטח תוספת, ושומרון יהודה של ההרים אזור נכללו במפה. ונסון'ג יאלנש האזור של
גבולות המינימום  –, )מפה ראה( בהינואי עד רישע-מאל בערך, בסיני ורצועה ,כבשה שישראל למה

  . ישראל לע יעילה להגנההדרושים 

  

  ,גבולות המינימום הדרושים להגנתה של ישראל

  :הברית-צבא ארצות לפי מפקדי

  מפת הפנטגון
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 לא ב"ארה; ירושליםב כולל, 1967 אימ לגבולות לחזור מישראל ודרש, זו ממפה להתעלם העדיף הממשל
 של החוץ שר דיווח 1967 אוגוסטב 20-ב. ישראל כבירת –" קטנה"ה גם – בירושלים מעולם, כידוע ,הכירה
 מסקנה לכלל הגיע, ונסון'ג הנשיא של לאומי לביטחון היועץ, בונדי' ורג'ג כי לממשלה אבן אבא אלישר

 ב"ארה את שהדריכה המדיניות זוהי". גדה"ה מרבית את חוסיין יקבל פיו-שעל הסכם הוא שהפתרון
בר על מדינת החלו לד, ירדןמדינת  במקום שבו היום עד, שנים יובל מחצי יותר ובמשך מאז הגבולות בנושא
 של נשיאותו בתקופת, אמריקה-ישראל יחסי של הזוהר בימי אפילו תזוזה כל חלה לאבגישה זו . פלשתין
  .רייגן רונלד

 בכל לסגת ישראל על היה פיה- שעל הצעה ם"באו בכירים שגרירים עיבדו ,האמריקנית המדיניות בעקבות
ועל סמך הצעה זו התקבלה במועצת ; הלוחמ-אי על ערב מדינות של מעורפלת הודעה תמורת ,הגזרות

 בה נכתב דבר של ובסופו, ההחלטה לקבלת קדם ממושך ויכוח .242החלטה  1967 נובמברב 22-בהביטחון 
 מחלקת טוענת זאת ובכל"). שנכבשו שטחיםה מן" ולא" (שנכבשו משטחים" לסגת צריכה שישראל
 מטעם ההחלטה בכתיבת שהשתתפו אלה אדווק, והנה. השטחים" כל"מ היא שהכוונה ,כיום גם ,המדינה
 אז שהיה, ולדברגג וארתור, ההחלטה של העיקרי המנסח שהיה, המדינה מזכיר-תת, רוסטו ין'יוג – ב"ארה
33."השטחים כל"ל ולא" שטחים"ל היתה המפורשת שהכוונה כך על עומדים – ם"באו ב"ארה של נציגה

  

  :בה אין ומה 242 הביטחון מועצת בהחלטת כלול מה פירט ובו 1991 בשנת מאמר פרסם רוסטו ין'יוג

ועל כן הן  )ambiguous(ת מעורפל היא ההחלטה כאילו פנים ערב מדינות העמידו שנים 24 במשך...
הרשו בציניות  ,רוסים ואפילו אמריקנים, פקידים אירופים. משאלות לבןפי -ּה עלחופשיות לפרש

הקהל האמריקנית לגבי המשמעות -ת דעתאת עמיהם וכמובן גם א, לערבים להשלות את עצמם
מעורפלת  242' לכתוב שההחלטה מס םעיתונאים אמריקנים נוהגי. ל"האמיתית של ההחלטות הנ

  .כאילו כל אחד מן הצדדים חופשי לקרוא כהבנתו את הקביעות המרכזיות של ההחלטה, במכוון

שתתפתי בניסוח ההחלטה ה 1966-1969מזכיר המדינה בשנים - כתת. ן דבר רחוק יותר מן האמתאי
ומרשה לישראל לשלוט בשטחים הכבושים עד שיושג  ,החלטה זו קוראת לצדדים לחתום שלום. 242

  ."קיימא במזרח התיכון-שלום צודק ובר"

שתפסה במלחמת ששת הימים  "שטחים"נדרשת ישראל להסיג את צבאה מ, יושג שלום כזה כאשר
ירושלים -מזרח, רצועת עזה, הגדה המערבית, סיניהכוללים את  "כל השטחים"ולא מ "שטחים"מ –

   .הגולן-ורמת

-חמישה חודשים וחצי של דיונים פומביים סוערים הבהירו באופן מוחלט מה משמעותה של הא
נדחו הן  "כל השטחים"החלטות שקראו לישראל לסגת מ. 242' הידיעה החסרה בהחלטה מס

ם הבהירו שאין להכריח את ישראל לחזור נואם אחרי נוא. ם"במועצת הביטחון והן בעצרת האו
קוראת  242' אלא עליה לסגת למה שההחלטה מס, "פגיעים"וה "שבירים"לגבולות שביתת הנשק ה

  34...הצדדים על כל םמוסכמי, "גבולות בטוחים ומוכרים"

 7 תוכנית למצרים הגיש ראסק דין האמריקני המדינה מזכיר-תת, הביטחון מועצת של זו החלטה חרף
 לעיונה תוכנית להגיש ושכח, לוחמה-אי על כוללנית הכרזה תמורת מלאה ישראלית נסיגה שכללה ודותנק

יחסה העוין , בוושינגטון וירהובא השינוי וחרף, הימים ששת מלחמת של המהמם ההישג חרף! ישראל של
  . לא השתנה, של מחלקת המדינה לישראל

  

  רס'ניקסון ומזכיר המדינה רוג

 מצרים בין נוספת נשק עסקת תהיה שאם לו והובטח, ונסון'ג הנשיא של לחוותו אשכול הוזמן 1968 בשנת
 ובינואר ,1968 באוקטובר נחתמה מצרית-הרוסית הנשק עסקת. פנטום מטוסי ישראל תקבל, מ"לבריה

 בכל לעצור שיש היתה ניקסון הנשיא של הבסיסית גישתו. ניקסון רד'ריצ של נשיאותותקופת  החלה 1969
 שיישוב והאמין, זה בהקשר ערבי-הישראלי סוךכהס את ראה הוא. מ"בריה של התפשטותה את מחיר

 נהנו שבהן מדינות מאותן הסובייטים את ויסלק הערבי בעולם ב"ארה של מעמדה את ישפר הסכסוך
 ניקסון עיכב, סואץ בתעלת היקף רחבת התשה במלחמת 1969 במרס פתח נאצרש פי-על-אף. רבה מהשפעה

 הראשון הנשיא היה שניקסון העובדה חרף זאת; לישראל ונסון'ג הנשיא שהבטיח פנטומיםה רתמסי את
  .במזרח התיכוןמ "לבלימת השפעתה של בריה התווך מעמודי ואחד נכס בישראל שראה

 לסגת צריכה ישראל היתה פיה-שעל, רס'רוג ויליאם המדינה מזכיר של תוכניתופורסמה  1969 דצמבר 9-ב
 התנגד והקונגרס, נאצר ידי-על נדחתה התוכנית 35.התקפה-אי של כוללני הסכם תמורת '67 טרום לגבולות
 ראש אז שהיתה למי שליח שלח ואף, בפומבי בתוכנית תמך ולא מסויג היה ניקסון. ישראל על לכפותּה
  .לקבלה ישראל על ילחץ לא כי לה למסור, מאיר גולדה, ישראל ממשלת
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 הופיעו םירוסי טייסים. סואץ בתעלת לישראל מצרים בין ההתשה לחמתמ והחמירה הלכה 1970 בתחילת
 שגרמו, סאם מסוג אוויר-קרקע בטילי מצרים את אז ציידו הסובייטים. ישראלים עם והתעמתו בגזרה
 על הצבתם ולכן, קילומטרים 30- ב הוערך זה מסוג הטילים טווח. הישראלי וירוהא- חילל קשות פגיעות
 של המזרחי בצדה זה ברוחב רצועה לכסות למצרים מאפשרת היתה סואץ תתעל של המערבית הגדה

 ניסו המצרים .ישראל של מטוסיהפעולת  על ולהקשות בכך, ישראל בידי שהיה סיני האי חצי בתוך, התעלה
- חיל .מצרים בתוך קילומטרים 15בעומק של מעל  מוצבים שהיו, הטילים אתאל גדות התעלה  לקדם
 בקרבת הצבתם את זו בדרך ומנע, הטילים לקליטת שהוקם חדש בסיס כל והרס יץהפצ הישראלי האוויר
  .התעלה

 לאשר וסירבה, כבר שהובטח נשק ב"ארה עיכבה, זה במאבק הישראלי האוויר-חיל של האבדות למרות
וקיבלה על  ,1970 באוגוסט מצרים עם האש- הפסקת את ישראל על כפתה היא, למעשה. חדש נשק מכירת

 .הזזת נשק מרגע שההסכם נכנס לתוקפו-שכלל אי, על כך ששום מדינה לא תפר את ההסכם עצמה לפקח
, התעלה לקרבת טילים 90 שהזיזו, המצרים מצד ומחוצפת מיידית, בוטה מהפרה התעלמה מכן לאחר
 מחלקתהגיבה , הבוטות ההפרות על ב"לארה ישראל הודיעה כאשר .האש- הפסקת להסכם מוחלט בניגוד
 ואחרי, שבועות שלושה אחרי רק. ההסכם של הפרה ואין טילים קודמו לאלפיה  יתשקרנה בטע המדינה
 נגד לפעול סירבו אז וגם, "םטעות"ב רצון באי הודו, זאת המוכיחים התצלומים את פרסמה שישראל
 מכר, המצרים מצד ההסכם הפרות על כפיצוי, לבסוף 36.על אף התחייבותם לשמירת ההסכם, מצרים
 ניקסון דרש ,ככלל. עוכבה ומסירתם שהובטחו פנטומים אותם – פנטומים 18 לישראל סוןניק הנשיא

  .נשק משלוחי תמורת ויתורים מישראל

 מלך חוסיין :ישראל-ב"ארה יחסי על לכת-מרחיקת השפעה בעל אירוע 1970 בספטמבר התחולל בינתיים
 סוריה. המחבלים נגד חורמה במלחמת ויצא, מדינתו על בהשתלטות לכת הרחיק פ"שאש החליט ירדן

. הגבול את חצו כבר יםיהסור הטנקים. דרומה צבא ושלחה, ירדן של לכיבושה המצב את לנצל החליטה
 הסורים שאם התברר ב"לארה. עמה הגובלת הסעודית-לערב גם אלא, לירדן רק לא נשקפה ממשית סכנה
 ההשפעה התפשטות את או אתז למנוע הדרושים האמצעים בידה אין, עמון-רבת את לכבוש יחליטו

 הפגינה ישראל. נסוגו והסורים – צבאה של קולני בגיוס החלה ישראל. זו פלישה עם שתבוא ,הסובייטית
 ישראל שגריר אל ר'קיסינג הנרי טלפן מכן לאחר". אמת בזמן" מודיעיני ומידע יתדמיי צבאית יכולת

 שישראל התפקיד את לעולם ישכח לא שיאהנ: "ניקסון מהנשיא הודעה ומסר ,רבין יצחק, בוושינגטון
 כנכס עצמה הוכיחה ישראל 37".הפיכה שם לבצע הניסיון בלימתבו בירדן ההידרדרות במניעת מילאה
 נשקה משלוחי. המדינה במחלקת לא כי אם – זו פעולה עקב בוושינגטון מאוד השתפר ומעמדה ב"לארה
38.הוגדל הכספי הסיוע וגם, ובאיכות בכמות תוגברו אליה

  

 על ומתן במשא רצה הוא. תחתיו מצרים שליטהיה ל סאדאת ואנואר, נאצר- אל עבד מת 1970 בספטמבר
 ממחצית ישראל תיסוג פיו-עלש ביניים-הסדר המדינה מחלקת הציעה 1971 ביולי. בסיני ביניים-הסדר
 הגיבה ב"ארהו, סירבה ישראל. שלוש או לשנתיים אש- הפסקת ותיקבע לסיני יוכנס קטן מצרי כוח, סיני

 פעמיים כבר שהובטח פנטום מטוסי משלוח על – רשמית כך על להודיע בלי, כלומר ,פקטו-דה באמברגו
 והסכימה ניקסון אצל ביקרה שגולדה אחרי, פנטומיםה אספקת חודשה שנה אותה בדצמבר רק. לכן קודם
  .ביניים-הסכם על מצרים עם מתןו משא לנהל

  

  הניצחון רותיפ לתגזֵ : 1973מלחמת . 3

  ר'ניקסון ומזכיר המדינה קיסינג

 כהונתו בתקופת פרצה המלחמה. ישראל את זמנית-ובו במתואם םמצריו סוריה תקפו 1973 רבאוקטוב 6-ב
 ידבי למעשה היתה וץחה יותינומד, ווטרגייט פרשת ב ריותו יותר הועסק הנשיא כאשר, ניקסון של שנייהה

 מצריםהש ,הטילים היו המלחמה לפתיחת כרחיה תנאי .המדינה כירזמל בינתיים שמונה, ר'קיסינג הנרי
 מאוגוסט האש-הפסקת הסכם של בוטה ההפר תוך ,סואץ תעלת של יתבהמער בגדה מפריע באין קידמו

 אלה סובייטיים סאם טילי. אך למעשה נתנה ידה להפרה המצרית, לפקח ב"ארה התחייבהעליו  ,1970
ב ידעה לפחות ארבעה או חמישה ימים "ארה. יותוירוא קפותתה ימפנ לסיני הפולש יהמצר הצבא על סוככו

ר 'ִהתרה קיסינג, יום אחד בלבד לפני שפרצה. ולא הודיעה על כך לישראל, מראש שהמלחמה עומדת לפרוץ
, הוא קשר את ידיה של ישראל, במילים אחרות. בגולדה לבל תנקוט צעד מונע ולבל תהיה הראשונה לתקוף

מהלך שהיה עשוי  –הביא לכך שנמנעה מלהפציץ את בסיסי הצבא המצרי בתעלה בטרם תחל המתקפה ו
  . לקטוע את המלחמה בִאבה

 הגיעו, תותחינ תעמד וךתומ, מופתעת. הסתיימה בניצחון הצבאי הגדול ביותר של ישראל 1973מלחמת 
 100-כ עד והגיע סואץ תעלת את ל"צה חצה ובמערב, מדמשק תותח-יווחמט כדי בצפון ותיהחכו

  . ל"צה ידי-על עבריה מכל וכותרה נותקה השלישית המצרית היהארמ. מקהיר קילומטרים
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. של הארמיה הנצורה חילוצה את כך-ואחר הזנתה את לאפשר ישראל את הכריחהב ו"כאן התערבה ארה
 אספקתוא את בתואנות שו ר'גקיסינ עיכב, למצרים וציוד נשק תבאספק מיד החלו שהרוסים פי-על-אף

 מתכוונת אינה ב"ארה כי ערב תמדינו אח לשכנעהיתה  מגמהה. לשבועיים קרובמשך  שראליל הנשק
 1973 אוקטוברב 19-ב רק. מוגבל יהיה ישראל של שניצחונה לכך לדאוג ובכוונתה בישראל מדי יותר לתמוך
 להשיג" מטרהב, לישראל איבצ כמענק דולר מיליארדי 2.2-ל אישור וביקש לקונגרס יקסוןנ הנשיא פנה
39."תיבוצי – זו ובדרך ,במזרח התיכון כוחות מאזן

  

 מן רבע שחררי שלא איים פעם :ישירים בעיצומים ישראל על םפעמי ארבע ניקסון הנשיא איים בהמשך
ועידת  של כינוסה בער" ישראל של הבטו התנהגות זו דרךב להבטיח"כדי  ולרד מיליארד 2.2 של ההקצבה

הורה להפסיק את התמיכה אם ישראל לא תשנה את דעתה בדיונים על הפרדת הכוחות בחזית  פעם; נבה'ז
הוא הזהיר אז שתמורת עזרתה המסיבית : 1974איום נוסף נשמע בעת ביקורו בישראל ביוני ; הסורית

 נשק העברת להפסיק וןניקס הורה הרביעית ובפעם ;ומתן במשא" גמישות"ב מישראל ל"מצפה ארה
 התפטרותו לפני ימים שלושה נהתני זו הוראה. שקנל חדשות בקשות מלקבל ולהימנע ,לישראל כבר שאושר
  .עליה םלחתו הספיק לא והוא, הכפויה

 גם אלא, הכיפורים יום מלחמת בעת רק לא נשק משלוחי בעיכוב ר'קיסינג הנרי השתמש משקיפים לדעת
 יום מלחמת שלאחר בתקופה ב"האר של ליעדיה םהתאב םויתורי מישראל להשיג כדי, מכן לאחר

  .הכיפורים

- ניול איוןיבר אמר ,1973 מלחמת בעת האמריקניים הים ותוחכ מפקד יההש, מוולדזֹו אלמו הצי אדמירל
 אותהבכמות מספקת על מנת לרכך , ישראלי דם הקזת לראות כוונתו" כי לו גילה ר'שקיסינג יורק טיימס

 איימה ברירה בלית כי הטוענים יש 40".מהחהמל חרשלא לתקופה מתכנן אושה הדיפלומטיה לקראת
 נשק משלוחי החלו תלמחר .תגרעיני מלחמהב לפתוח תיאלץ יאה, נשק משלוחי מיד יחלו לא שאם ישראל
 בוושינגטון ישראל לשגריר אמר ר'וקיסינג, מוחץ צחוןני להשלמת םבודדי םימי רק חסרו אלרליש. םגדולי
ללא  ,אש-קתסהפ על במוסקבה חתם הוא ואולם; אחדים לחימה ימי עוד להשיג למוסקבה נוסע הוא כי

  . לדעתו, במגמה לא לאפשר לה ניצחון מוחץ מדי, ידיעת ישראל

  :ניו יורק טיימסב בעת מלחמת יום הכיפורים ואמר בריאיון ל"סיכם את עמדת ארה משה דיין

 עצמנו את נמצא ופי-שעל ,אולטימטום ב"ארה לנו הציגה ,םהערבי אצל מעמדה את לחזק כדי
 לעניין נכנסה ב"ארה ...ומזון םמי לקבל השלישית לארמיה נאפשר לא אם ב"ארה עם בסכסוך
, ב"ארה עלינו לחצה לולא .מזה תפחו לא – אולטימטום זה היה .יצחוןנה רותיפ את תנוימא ומנעה
 םחיילי 30,000-40,000-כ יבשב יםחלוק נוהיי. להיכנע ותנאלצ היו סואץ והעיר השלישית היהארמ
נו להחזיקם רק יום אחד ואפילו יכול .עמו ינבפ כךב להודות מוכרח היה וסאדאת, נוספים מצרים

אך זה היה משנה את כל ההתייחסות המצרית לשאלה אם , לאפשר להם לצאת מפורקים מנשקם
41.זה היה נותן לנו יותר קלפים במשא ומתן המעשי. ניצחו או הפסידו במלחמה

  

: אמר הנשיא ניקסון, 1973באוקטובר  המערב על נפט מפיקותה ערב מדינות שהטילו פטהנ חרם במהלך
אני שונא את המילה . הדרך היחידה להפסיק את האמברגו היא לשכנע את הישראלים לנהוג בתבונה"...

מובן שדברים אלה של ניקסון  42."אך עלינו לנקוט אמצעים כלשהם כדי שילמדו להתנהג כיאות, סחיטה
  .ועודדו את הערבים להרבות בדרישות, פתוחה לסחיטה והססנית, ב חלשה"ו בפני העולם ארההציג

  

  ראלד פורד'ג

ב היתה מעוניינת יותר בדיאלוג עם "ולומר שארה 1973אפשר לסכם את עמדת וושינגטון בשלהי מלחמת 
 מוכנה יתהה ב"ארה, אחרות במילים; מצרים מאשר במתן אפשרות לישראל ליהנות מפֵירות הניצחון

. בסיני הראשון הביניים-הסכם סודר כך 43.במצרים מעמדה ביסוסשם ל הישראלי ניצחוןמסמס את הל
 לראש פורד ראלד'ג הנשיא הודיע – השני סיני להסכם המצרית ההצעה את ישראל דחתה כאשר, ושוב

 מדיניות לש" מחדש הערכה" תיפתח ,תיכנע לא ישראל שאם, 1975 במרס, רבין יצחק, ישראל ממשלת
- המי בפעם נשק משלוחי הפסקת, בפומבי ישראלהכלמת  היה ההודעה של פירושה. במזרח התיכון ב"ארה
 ילמצרֵ  מעבר עד נסיגה( השני סיני הסכם על שחתמה אחרי. הכספי הסיוע בהפסקת ואיום ,כמה-יודע
 בעניין העבר סיוןני לנוכח, ואולם. הבטחות של ארוכה שורה ב"מארה ישראל קיבלה, )גידיהו מיתלהה

 אמריקנית להבטחה היתה משמעות מה –על כל ַׁשעל  "מחדש הערכות"ושהובטחו  ותמיכה נשק השעיית
  ? זה מסוג
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  ימי קארטר'ג

 היחידה שהדרך וסבר, נפטה אמברגו מחידוש חשש הוא. 1976 בנובמבר לנשיאות נבחר ררטאק ימי'ג
 מהקמת תימנע, כלומר, פעולה תשתף שישראל ציפה הוא. נפט המפיקות המדינות את לפייס היא למונעו

 תוכנית על ידו את סמך הוא. 1967 לגבולות לחזור ותסכים ,הגולן-ורמת עזה, שומרון, ביהודה שוביםיי
 היה בכך 44;1967 לגבולות תחזור שישראל הדרישה ובה, 1975 מדצמבר ברוקינגס מסמךב שנכללה השלום

 במלחמת לערבים שאבדו השטחים מכל לסגת צריכה ישראל יכ בפומבי שאמר הראשון נשיאקארטר ל
" המערבית גדה"ב ישראליים שיישובים, ואמרה וחזרה, 1975-ב עוד אמרה המדינה מחלקת. הימים ששת
 עוד רטראק. בירושלים החדשות היהודיות השכונות את גם זו בהגדרה כללה היא. חוקיים-בלתי הם

 את יקבל אם, נבה'ז בדיוני ישותף פ"שאש הציע הוא. ניםלפלשתי" לאומי בית"ב ותמך לכת הרחיק
 נבה'ז ועידת כינוס על מ"בריה עם קארטר הנשיא של ההסכם. סירב ערפאת אך, ם"האו של 242 ההחלטה

; במזרח התיכון השפעה לעמדת הרוסים להחזרת בכך תרם שהנשיא מפני, ובעיתונות בקונגרס סערה עורר
  .להרפות רטראק נאלץ לבסוף

 את המריצה ,יגיב ולא ורך חלשהוא  רטראשק ההערכה. מאיראן חהשא לגירוש הביאה הכוללת ניותומדי
 באתיופיה. בלבנון מערביים ערובה-בני לחטוף הטרור ארגוני את ועודדה, לאפגניסטן לפלוש הסובייטים

 ראליהיש-הערבי שהסכסוך רטראק את לשכנע כדי היה לא זה בכל. אזרחים מלחמות התחוללו ובתימן
- רוםד מדינות עם ישראל של נשק עסקות על וטו הטיל הוא. במזרח התיכון הידיעה-בהא הבעיה אינו

, להאמין קשה .ישראל נגד הכלכלי הערבי החרם בעניין דבר עשה ולא ,הסעודית-לערב נשק מכר, אמריקה
 אחרי יפושהח של נלהב תומך, רבות שנים משך, שהוא"ואמר , סוריה שליט, דאאס את שיבח הוא אך

45".שלום
  

 הפתעה הנראה ככל היתה ,1977 נובמברב 19-ב לירושלים סאדאת אנואר מצרים נשיא של נסיעתו
 סאדאת הוזמן זה בשלב. אסון קארטר בזה ראה, כשנה במשך הסכם הושג לא כאשר ואולם. לאמריקה
. ושומרון מיהודה לסגת מוכרחה ישראל כי דיין משה החוץ לשר מכן לאחר אמר וקארטר, לוושינגטון

. יווידיד לקמפ בגין בראשות ישראלית ומשלחת סאדאת בראשות מצרית משלחת הנשיא הזמין לבסוף
, 1978 ספטמברב 17-ב ,הושג שבסופן, וממושכות אינטנסיביות בישיבות ימים כעשרה שם שהו המשלחות

 הרי, לישראל מצרים בין היחסים היתה העיקרית שהבעיה פי-על-אף. ישראלי-מצרי לשלום בסיס-הסכם
 של" הלגיטימיות זכויות"ב להכיר שיש הסכים בגין ומנחם, ישראל-ארץ לערביי הקשורות בעיות גם נדונו

 כי נאמר שבו, לסאדאת מכתב שלח לבסוף. בירדן קשורהה פלשתינית בישות תמך קארטר. הפלשתינים
 לא ערבי מנהיג ששום קארטר שיאהנ אמר ווידידי קמפ אחרי. כבוש שטח בבחינת היא המזרחית ירושלים

 פתרון והעדר המזרחית ירושלים כיבוש, המערבית הגדה כיבוש: דברים שלושהלהמשכם של  להסכים יוכל
46."הפלשתינית בעיה"ל

  

 את מתאר, המזרח התיכון וחוקר קליפורניה באוניברסיטת המדינה למדעי פרופסור, שפיגל סטיבן
: בעֶק  שהפך תהליך" התפתח שבה תקופהכ מצרים עם השלום כםהס לחתימת יווידיד קמפ שבין התקופה
 עם ישיבות כלל זה תהליך 47".המתגוננת ישראל על לוחץ מצדו זהו, האמריקני הממשל על לוחצים הערבים

 שנחשבו מסוימים בסעיפים להסכמות הגיעו, הערבים עם גם ובוודאי, ישראל עם בישיבות. הצדדים שני
. נוסף ויתורוב צורך ימנע שהדבר הבנהו, ישראל מצד כלשהו ויתור אחרי זה היה כלל בדרך. סופי לניסוח

 בעת אך; הסופי הנוסח יהיה כי לו שהובטח מסוים לנוסח בוושינגטון ביקורו בעת בגין הסכים, למשל, כך
 לאחר. ישראל עם שהוסכם מה ושינה מצרית לדרישה קארטר הנשיא נענה 1978 במרס סאדאת עם פגישתו
  .סופי מוסכם כנוסח – ישראל עם התייעצות ללא – המתוקן הנוסח ובאה מכן

 משמעות בעלת הצלחה להשיג גדולים מאמצים קארטר ימי'ג עשה ,באיראן הקשה המדינית התבוסה בשל
 שלום הסכם נחתם ולבסוף, מצרי-ישראלי הסכם להשגת לחץ הוא. ב"בארה הקהל- דעת על להשפיע שתוכל
 התעופה שדות ועל ,בניצולם שותפות כל ועל הנפט שדות על ויתור תוך, סיני למכ ישראל נסוגה פיו-שעל

 של רבים מיליארדים לישראל עלה מצרים עם השלום. האי בחצי ישראל שהקימה אחרים תקניםוִמ 
 אלא מגיע שאינו בסכום ישראל את פיצתה ב"ארה .מצרים עם מלחמה מכל יותר, רבים לדעת – דולרים
  .הוצאותיהמ פחות ואולי לרבע

 ומנחם, בידי סיני עם מזה יצאתי אני. המסכן מנחם: "ישראל עם השלום חוזה על סאדאת אמרש מההנה 
  ."חובות ועם בידו ריני פיסת עם –

  

  מ"עד התמוטטות בריה – המלחמה הקרה. 4

  רונלד רייגן

 הפלישה. העיקרי תפקידואת  מ"בריה של הבלימתב ראה, 1988 ועד 1980 משנת ב"ארה נשיא, רייגן רונלד
 ניסיונות לבלום שיוכל צבאי כוח במזרח התיכון שדרוש להכרה אותו הביאה לאפגניסטן הרוסית
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 ורק אך מצוי כזה צבאי שכוח משמעית-חד לו הבהיר העבר ניסיון. באזור רוסיה מצד צבאיים התפשטות
  .בישראל

, שנבחר לפני חודשים כשלושה, 1979 באוגוסט עוד פוסט וןשינגטווב רייגן של בחתימתו שהתפרסם במאמר
  :כתב

 יכולה ב"ארה שעליו רוןהאח אולי ,טגיראסט סכנכ ישראל של ערכה את עצימהה איראן של התנפיל
 וכושר טכנולוגית תיכול, לאומית תּודלכי, דמוקרטיה של רצון כוח לישראל ...במזרח התיכון לסמוך

  .אמריקה של אמינה תיבר-לבעלת אותה םההופכי איבצ

 ההדוק קשרה. אסטרטגיים עמה פעולה וףתשי הסכמיב ותמך, ישראל עם צבאי בקשר יגןיר צידד לפיכך
  :סיבות מכמה התבקש ישראל עם

  ;ל"צה של ימתוחל וכושר רמתו  ▪

  ;ישראל של מערבית-הפרו המדיניות  ▪

 תגדולו אמריקניות הוגיטכנול תברֹוח שהביאה ,המתוחכמת נולוגיתכוהט התעשייתית התיכול  ▪
  .ישראלב מחקר יזמרכ לפתוח

אימץ  ,(NSDD [National Security Decision Directive] 111)האסטרטגי הפעולה שיתוף םהסכ על מותחוב
שיא קארטר ובו עמדו נתב לכששלחו מ, גנרלים ואדמירלים אמריקנים בדימוס 170רייגן את השקפתם של 

לכוחות  םאלא ג, וירית לציוד שיאוחסן על אדמתהוא ההעניק מטרייישראל מסוגלת לא רק ל"על כך ש
לולא כושרם של "על כך ש םעמדו הקציני בתכהמשך המב ."כולל לצי השישי ,הפועלים באזור יםאמריקני

ב נאלצת עתה להציב מספר גדול של חיילים וכמות גדולה של ציוד "היתה ארה, םיהכוחות הישראלי
  ."באזור

   :חלו כמה התפתחויות חשובות ביחסי שני העמים מהסכם זה כתוצאה

 בסיס שימש זה הסכם. מדינה שום עם לכן קודם נחתם שלא כפי, במינו מיוחד מסחר הסכם נחתם  ▪
  ;קנדה עם מכן לאחר ב"ארה שחתמה הסחר להסכם

 מדינות של והאקסקלוסיבי המצומצם למועדון להיכנס לישראל הציע רייגן הנשיא 1985-ב  ▪
  ;)SDI – Strategic Defense Initiative(" הכוכבים מלחמת תוכנית" של ופיתוח במחקר העוסקות

  ;)Major Non-NATO-Ally(" ו"ברית בכיר שמחוץ לנאט-בעל"הפכה להיות  ישראל 1987-ב  ▪

  ;הכנות להצבת ציוד צבאי אמריקני בישראל נעשו  ▪

ששיפר באופן ניכר , ב"ההגנה של ארההבנה בין שר הביטחון הישראלי ומזכיר -נחתם הסכם 1987-ב  ▪
  .את הנגישות של התעשייה הצבאית הישראלית לרכישות משרד הביטחון האמריקני

שרונלד רייגן היה הנשיא האמריקני הראשון שהעריך אל נכון את תרומתה הפוטנציאלית המתמשכת  מכאן
שום נשיא . תפרו והועמקוהיחסים בין שתי המדינות הש. ב"של ישראל לאינטרסים האסטרטגיים של ארה

במסגרת מכירות נשק , ועדיין .ולא ראה בה נכס אסטרטגי מלא" ברית-בעל"לפני רייגן לא כינה את ישראל 
) תצפית והכוונה, מטוסי ביון( AWACSהסכים הנשיא רייגן למכור מטוסי , "מתונות"למדינות ערביות 

הקונגרס אישר את . ראליתם השדולה הישצעד זה מומש למרות עימות עם הקונגרס וע. הסעודית-לערב
בתמורה הודיע ממשל רייגן לקונגרס . אחרי שישה חודשי מאבק עם הממשל, 1981אוקטובר ב 29-סקה בהעִ 
המחויבות האמריקנית המוצקה לשמירת יתרונה הצבאי האיכותי של ישראל תבטיח את עליונותה "כי 

, אחרי ההסכם בין ישראל למצרים, בזמנו ."לעין הצבאית על כל הרכב של אויבים סבירים בעתיד הנראה
בזמן הסכים למכור אותו סוג מטוסים  בו. מטוסים לרבות, הסכים הנשיא קארטר למכור נשק רב לישראל

- הטיעון היה שערב. לי הדלק המיוחדים המאריכים מאוד את טווח הטיסהאך ללא מכַ , הסעודית-לערב
 כאשר ,מההסכם חלק היה הנתיקים דלקמכירתם של מכלי ה-אי. רכי הגנהוהסעודית זקוקה למטוסים לצ

-לערב חדישים קרב ומטוסי איוואקסה מטוסי מכירת על שסיכם בשעה. לעסקה אישורו את נתן הקונגרס
 במכלי האלה המטוסים את וצייד – כן-לפני קצר זמן קארטר שנתן מההבטחה רייגן הנשיא נסוג, הסעודית

  .נתיקים דלק

*  
. נועזת ויריתוא בפעולה, בגדד ליד עיראק של הגרעיני הכור, סירקאֹו את ישראל השמידה 1981 יוניב 7-ב

 הכור של חיסולו. ב"לארה ישראל בין היחסים מכלול את היטב משקף זו פעולה ביצוע לאחר שהתרחש מה
 יתההאז  ב"ארה של תגובתה אבל. חולק כך על אין בדיעבד. כאחד ב"ולארה לישראל ביטחוני כורח היה
 משלוח השעיית על הודיע רייגן שהנשיא אלא ,זו בלבד לא. ביותר חריף גינוי ישראל את גינתה היא: קשה
 התקפת: "זה בהקשר אמר, המדינה מחלקת יועץ, פרלן-מק רוברט. לישראל F-16 מטוסי ארבעה של
" .חדשים יםקשי והצמיחה האמריקנית במדיניות מוןהֵא  את ערערה, מתחים הגבירה ישראל של וירוהא
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 לשישה האמברגו הורחב, בטוניס פ"אש מפקדת את הפציצו האוויר-חיל כשמטוסי, מכן לאחר חודש
  .נוספים מטוסים

, ישראל ים כלפיגינוי פתוח במסע ל כולו לעולם וסימן אות היתה העיראקי הכור בעניין ב"ארה של עמדתה
 ועד תבל מקצה שנשמעה הרווחה נקתא את להשתיק הצליחו לא למיניהם שהגינויים העובדה חרף זאת
 בינואר יצאה ב"וארה, יתיכוו את עיראק כבשה הימים ברבות. ערב במדינות, במיוחד ואולי, כולל, קצהָ 
 יכול לא, אטום פצצת עיראק בידי אז היתה שלּו ,הכל על ומקובל לספק מעבר ברור. נגדה למלחמה 1991
 סיתאקל דוגמה זוהי. אמצעית-בלתי כיבוש בסכנת יתהה הסעודית-וערב ,במדבר סופה מבצע להיערך היה
, לגינוי ממנה זכתה ובתגובה, ב"ארה של ביותר חיוניים אינטרסים על למעשה הגנה ישראל שבו למצב
  .לכן קודם אושרה שמכירתם מטוסים של באספקה ולעיכוב לנזיפה

, למעשה, שהיוו, לבנון-וםבדר פ"אש בסיסי את לחסל בכוונה, לבנון למלחמת ישראל יצאה 1982 ביוני
 במזרח התיכון האמריקני העניין את קידמה המלחמה. ומתעצם ההולך צבא בעלת ,מדינה-בתוך-מדינה
 מדינות לכל קחלֶ  – לעזרתם באה שרוסיה בלי הוכו, מ"בריה של בריתה בעלי, וסוריה פ"אש. כולו ובעולם
 עשרות זה בכלל, ביותר החדיש הסובייטי הנשק את הביסו ישראל שבידי האמריקני הנשק מערכות. האזור

 ויריתוא הגנה מערכת –שהושמדה  מטוסים נגד טילים מערכתו מספר שעות תוךשהופלו  סוריים מטוסים
תיקון . פרוצה הסובייטית האווירית ההגנה את הותירמה ש – ורשה ברית כוחות על גם הגנהכמו זו ש

 ,חדשה תקיפה מערכת להכנת עתק סכום אתהוצ נחסכה ולמערב, רב כסף מ"לבריה לההמערכת ע
 חוצילפ שיטה בהצלחה נוסתה, בנוסף. הרוסי ויריוהא ההגנה מערך לפיצוח סבורים היו כי היא נחוצהש

 הרב השלל נשק. עת באותה בנמצא שהיו הפגזים בפני כעמיד לכן קודם שנחשב, T-72 הטנק של השריון
  ). 2ראה חלק שני פרק ( האויב נשק הכרת של יתרון ב"ארהל קנהִה , ביותר מודרניות מערכות כולל, שנתפס

 1982 ביוני עוד הבטיחה היא. לישראל קשה נזק לגרום ב"ארה הצליחה ,המלחמה בתחילת כבר ואולם
 שהתבצרו, פ"אש לאנשי מיד נמסרה זו שהודעה מובן. לביירות תיכנס לא שישראל הסעודית-ערב למלך

 את האריךש רק לא זה עניין. העיר את לכבוש תנסה לא שישראל יעהביד, משם להתפנות וסירבו בביירות
  48.אותה והרחיב הסלים אף אלא, לצורך שלא המלחמה

. לבנון מלחמת בעת גם רייגן ממשל את שימשו להשעותו או המענק את להפסיק ישירים-בלתי יומיםִא 
 באיומים גם השתמש ייגןר ממשל. הסיוע עתיד לגבי וספקולציות שמועות הפצת של בדרך נעשה הדבר

 טיעונים מאחורי להסתתר הממשל ביקש זו בדרך. הסיוע הסכמי של כביכול" רותהפָ " על שהתבססו
 הנשיא השעה ,בכנסת הגולן חוק קבלת עם. פוליטיים מניעיםשל  םמקיוב ותממהאָׁש  ולהימנע לגליסטיים

  .לישראל שיועדו הנשק משלוחי את שוב רייגן

 אך, עצמי שלטון לפלשתינים יהיה לפיה, למזרח התיכון רייגן תוכנית את ב"ארה פרסמה 1982 בספטמבר
 להסתפח המזרחית ירושלים לערביי זכותלתת , ההתנחלויות להקפיא את הציע הוא. מדינה לא

 שקדמו להגנה ניתנים-והבלתי הצרים לגבולות שתחזור מישראל לצפות שאין אמר אך, לאוטונומיה
 בפני 1982 בספטמבר דיבר, הייג אלכסנדר הגנרל, המדינה מזכיר אז שהיה מי, אגב .הימים ששת למלחמת
 ישראלית התחייבותבהם שום  מצא ולא, בקפידה ווידידי קמפ הסכמי את חןּבָ  כי ואמר ,יהודים מנהיגים
  49.ושומרון ביהודה הקבע התנחלות את לסיים

*  
  :ישראל עם היחסים על הן אף העיבו ןרייג הנשיא של שלטונו בתקופת שהתחוללו אחדות פרשיות

  ;פולרד ונתן'ג פרשת היא האחת  ▪

 ערובה- בני שחרור תמורת לאיראנים נשק במכירת כרוכה, גייט-איראן קרויהה ,השנייה הפרשה  ▪
, בחשאי בניקרגואה קונטראסל ממשל פקידי העבירו האיראנים ששילמו הכספים את. אמריקניים

 את יזמהזו ש שהיא ישראל על טפלו האמריקני בממשל ריםבכי אישים. הקונגרס ידיעת ללא
 למשפט לעמוד צפויים היו וחלק, נשפטו מהמעורבים חלק. כשקרית התבררה זו האשמה". סקהעִ "ה
שהיה ( בוש' ורג'ג הנשיא להם שהעניק חנינה בזכות רק ניצלו אלה. בפרשה כרוכים שהיו פשעים על

  ; )רייגן בימי שיאנ סגןמעורב ישירות בפרשה בשעה שכיהן כ

 השבעתו לבין 1988 בנובמבר לנשיא )האב(בחירת בוש  שבין בתקופה התרחשה שלישית פרשה  ▪
. למשא ומתן אותו והזמין פ"לאש פנה, שולץ' ורג'ג, רייגן ממשל של המדינה מזכיר. 1989 בינואר
, בוש' ורג'ג רהנבח הנשיא של בקשתו פי-על נעשתה, ישראל של לעמדתהמנוגדת  היתהש, זו פעולה
  .גלוי דרסטי ישראלי- אנטי בצעד כהונתו את להתחיל רצה שלא
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 )האב(בוש ' ורג'ג
 ,מ"מבריה ההשתחררות תהליך החל אירופה-שבמזרח בשעה, 1989 בינואר לשלטון עלה בוש' ורג'ג הנשיא
 נכנס והעולם הקרה המלחמה הסתיימה קצר זמן כעבור. להתמוטט הקומוניסטי המשטר החל עצמה ובה

 לא שוב מעמדה אולם, בעולם היחידה העל- מעצמת אמנם היא ב"כעת ארהש התברר במהרה. חדש לעידן
 גרמניה: מ"בריה של חיסולה עם שנוצר יקבִר  מקום מצאואשר  אחרים כוחות התחזקו שכן, כמקודם היה

 התפתחות של תהליך בה שהחל, וסין; הרחוק במזרח אחרות דינמיות ומדינות יפן; אירופה-מערב מהועִ 
  .בעולם צרולהיו חדשה החלה כוחות מקבילית. מואצת כלכלית

 של בבלימתה משמעותי תפקיד למלא שיכול במזרח התיכון היחיד ככוח ישראל הוחזקה רייגן בתקופת
 הים למזרח שנשלחו אמריקניים צי בכוחות ניכר חיסכון אפשרה נוכחותה. בכוח או בפועל, מ"בריה

 צורך בוש לנשיאעתה לא היה . במזרח התיכון יבשתי צבאי כוח להחזיק שלא ב"ארהל אפשרה וכן, התיכון
". אסטרטגי נכס" של במונחים ישראל על לדבר חדלה ב"ארה. הבינלאומית בזירה כשותף ישראלי בכוח

 הנדרשת בכמות נפט אספקת הבטחת – כלכליים אינטרסים בעיקר על התבססה באזור בוש של מדיניותו
קיווה  זו מטרה. איראן של ובלימתה ;האזור למדינות אמריקניים מוצרים מכירת ;יריםסב ובמחירים

   .עיראק של חיזוקה באמצעות להשיג בוש הנשיא

 האמריקני הממשל שהפעיל, ליאברוט לפעמים, חזק לחץ גרר בוושינגטון ערב מדינות של המתחזק מעמדן
עם . קיומה את כניםהמַס  לגבולות ותחזור םהימי ששת במלחמת הישגיה על תוותר שזו כדי, ישראל על

 שהם וטענו, ישראל של טחונהיוב לקיומה מחויבותם את ושוב שוב ממשלו ואנשי בוש הנשיא הביעו זאת
 המקיפות ערב מדינות לעומת ישראל של איכותית צבאית עליונות על לשמור ההתחייבות את מקיימים

 לערבים מכירתם לבין לישראל חדשות אמריקניות נשק מערכות מכירת בין הזמן פער אם, ואולם. אותה
 רק ערב למדינות נמכרו י'צאאפ מסוקי, לדוגמה. לחודשים זה פער ירד בוש בתקופת הרי, שנים בעבר היה

- לערב נשק ב"ארה סיפקה 1986-ל 1981 השנים בין, כן על יתר. לישראל שנמכרו אחרי מועטים חודשים
 נשק לה למכור האמריקנים המשיכו בוש של כהונתו ובשנות, יםולרד ימיליארד 29 של בסכום הסעודית

 מזה, יםדולר ימיליארד 40 בסך ערב למדינות נשק ב"ארה מכרה 1993 עד 1988 בשנים. רבים במיליארדים
 שהציגה לשאלה בתשובה). 1ראה חלק שני פרק ( יםדולר מיליארד 25-מ יותר של בסכום הסעודית-לערב
 לפחות םג נמכרה, לישראל השנמכר נשק מערכת כל"ש האמריקני ההגנה משרד ציגנ ראמ ,בקונגרס הדוע

  50".תאח ערבית למדינה

 אוקטוברב 31-י ברתולומיב נלדי'רג, ינהדהמ שר-תת אמר ,ערב תנוידלמ אדירותה נשקה מכירות להצדקת
. בכוח אויביה על ישראל של איכותית עליונות על לשמור האמריקני הממשל של התחייבות קיימת": 1990
- ובערב הפרסי במפרץ ושותפינ של ותננההתגו ויכולת הרתעהה כושר שחיזוק םינימאמ איננו אולם

   51."זו בסיסית התחייבותכתוצאה מ יפגעו הסעודית

לצורך , ב למדינות אחרות"שרכשה בארה נשק העבירה הסעודית-שערב טענות יוה בעבר כי לזכור ראוי
הוא . 1989ן בין הנשיא בוש לראש הממשלה יצחק שמיר התקיים באפריל המפגש הראשו. מלחמה בישראל

בוש טען אחר כך ששמיר התחייב . עמד בסימן חילוקי דעות לגבי ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון
 הפגישה לאחר. ההתחייבות בהפרת זמן אחרל אותו והאשים, חדשים יישוביםבפגישה זו שלא להעלות 

 תונשנו חוזרות ידיעות השתלת, לישראל םשוני נשק סוגי רולמכ סירוב ידי-על חזק אמריקני לחץ הופעל
 אפריקה-לדרום תאמריקני טכנולוגיה תהעבר כגון – ישראל של תיבויותחיה הפרת על תתקשורה באמצעי
 את לנכות הצעה קונגרסתה קבוצה של חברי העל תקופה באותה .'דוכ אדם זכויות פרתה, לסין כך ואחר
כך מן הערבויות לקבלת הלוואות  ואחר, המענק של הכולל מהסכום בשטחים ישראל אהישמוצ םיהסכומ

  . הצעתם לא התקבלה. שישראל ביקשה

 כנראה – כגזענית הציונות את המגדירה, 1975 משנת ם"האו החלטת לביטול בוש הנשיאהביא , בנוסף לכך
 רב חלקו היה כן- כמו. מדריד ועידתול להליכתו שמיר יצחק, ישראל ממשלת ראש דעמיהש תנאי ויכמיל

  . ומאתיופיה מ"מבריה יהודים של הגדולה ההגירה שגתהב

  

  וסיומה במדריד "מדברב הסופ. "5

  המשך –) האב(בוש ' ורג'ג

 אותה וחיזק בעיראק בוש של ממשלו תמך ,ממש הפלישה ערב עד. תילכווי עיראק צבא פלש 1990 באוגוסט
 לתוכנית, אף סייע ואולי ,התעלם כן-כמו. הקונגרס של גבו מאחורי כספים בהעברת גם ,אפשרית דרך בכל

 נגד כימית בלוחמה מהשימוש ב"ארה של המוחלטת ההתעלמות על לדבר שלא ,העיראקית הגרעין
 במדיניות החמורים המשגים אחד זה היה. חוסיין סדאם שביצע אחרות המוניות ורציחות הכורדים
, מקום מכל). 1חלק שני פרק ראה ( לכוויית לפלישה, דבר של בסופו, שהוליך משגה ,ב"ארה של הערבית
  .לפעול נאלץ ובוש, הרחוק ולמזרח המערבי לעולם הנפט אספקת את החדש המצב סיכן כך משום
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). וסוריה מצרים, טורקיה( האזור מן מדינות גם השתתפו שבה בינלאומית קואליציה להקים הצליח בוש
 באזור זר גוף הנָ ִה  שישראל – הממשל השקפת את הדגישה בקואליציה הכללתה-אי; פנו כלל לא ישראל אל
 באופן מנוגד היה זה מעשה. עמה גלוי פעולה לשיתוף להזדקק שלא היא הממשל האמריקני מדיניות וכי

 מצבי על ופיקוח הפיכות בלימת לצורך ישראל על הסתמכה כאשר, בעבר ב"ארה שנקטה למדיניות קוטבי
-ה שנות בסוף בעיראק ההפיכהבעת שהתחוללה  או 1970-ב לירדן הסורי הצבא פלישת כמו, באזור חרום

שהוטסו  ונשק צבא להעביר ,ב"ארה בקשת פי-על ,לבריטניה אפשרה וישראל ,לירדן איום שקףאז נ; 50
  .במזרח שכנתה אלמעל ישראל 

 שתוכל מנת על לנחוץ שחשבה הכוח את לרכז כדי ,1990 בשנת ,ב"לארה דרושים היו חודשים שישה
, בכך רצתה ּול גם, ב"ארה של באפשרותה שאין כך על מעיד זה זמן משך. המפרץ במלחמת להתחיל
 של ולשלמותה לגבולותיה שתיתן לערבויות ולכן, במזרח התיכון במהירות במלחמה צבאה עם להתערב
  . ן תפקידם אלא לסבר את האוזןיא זה בעניין דיבורים. מעשית משמעות אין באזור כלשהי מדינה

, וזרותיה החדרישות רףחו, אופן שוםב לישראל ב"ארה שתהרה לא, 1991 ינוארב מהחהמל השפרצ לאחר
מטוסים  שיפילו איימו אף אמריקנים צבא ימפקד .עיראקיים סקאד טיליב שהותקפה לאחר עצמה על להגן

האוויר הישראלי את הצופן המזהה מטוס -לחילוסירבו בתוקף למסור , ישראליים אם יופיעו בשמי עיראק
 להגנה ישראל שלהן מצרים והן סוריה אמרו בפומבי כי הן מבינות את זכותה . ידידותי מעל שמי עיראק

  .במלחמה ישראלית להשתתפות ב"ארה של התקיפה התנגדותה את ריככו לא אלה הצהרות גם אך, עצמית

 כמה ב"ארה שלחה, ישראל של גנתההל נעשה זאת בכל שמשהו רושם ולעורר הרוחות את להרגיע כדי
 כלל אפוא היה לאו, מטוסים בפני להגנה שפותח הישן םהדג מן היו וללותסה. לישראל טפטריו תסוללו
 7-כב שפגעו אף, כלשהו טיל השמידו לא הם כי התברר יעבדדב. טיליםנגד  בתפעולם להצלחה לצפות מקום
 יותר" ישראל על להגן נאלצו שלנו םוריבח"ש בוש שיאנה של תוטענ תנשמע אלה כל לאחר. מהם 8 או

  . באמת שהתרחש מה של תיאורכ מאשר בישראל תמכוונ כהתגרות

 פועל האמריקני האוויר-שחיל לה מסרה יאה: האצבע מן מצוץ מידע לישראל העבירהעוד הוסיפה ו ב"ארה
ומשמיד מדי יום כך וכך משגרים , האזור ממנו שוגרו טילי הסקאד על ישראל, במערב עיראק נמרצות
. שכן אין עדות להשמדתו של משגר נייד אחד, לאחר מכן התברר שלא היה שמץ של אמת בהודעה. ניידים

, עיראקב למער נווְ יכּו האמריקני האוויר-חיל של מהגיחות שכשליש לישראל רנמס המלחמה תחילתב
הופנו  3,000 רק ,כולה המלחמה במשך תגיחו 118,000-כ של סך מתוך כי תבררה מעשה רחלא ואולם
   52.עיראק-למערב

כוחות אלה לא לקחו חלק . השתתפו גם כוחות צבא מצרי וסורי, ב"בקואליציה הצבאית שהקימה ארה
 כי רבע ינותדמ לשליטי טיחבה בוש הנשיאאולם . וסוריה אף עשתה זאת באופן הפגנתי, פעיל במלחמה

 ועל עליה אפשרות להגן ב"לארה העניקה הסעודית-שערב זאת רתתמו – בקואליציה "השתתפותם" מחירב
, הגולן-מרמת ישראל של להורדתה יפעל – וסוריה מצרים של במקום מצאותםיה מורתאו ת ,המשטר

סוריה , כך על כל פנים טענו עיתוני מצרים. מיהודה ושומרון ולניתוק ירושלים המזרחית מישראל לסילוקה
השיב מזכיר המדינה , כאשר נשאל על כך. שטענו כי קיבלו הבטחות כאלה, םמפי שליטיה, הסעודית-וערב

  . ב"היא מדיניותה המסורתית של ארה 1967ביוני  5יימס בייקר שהחזרתה של ישראל לגבולות שלפני 'ג

מכה קשה נוספת הנחית הנשיא בוש על ישראל כאשר ממשלו פיצה אותה על הנזקים שנגרמו לה כתוצאה 
בו ; ולכל היותר עשירית מן הנזק הכולל, כחמישית מן הנזק הישיר, ליארד דולר בלבדמן המלחמה במי

  . חובות בגובה שבעה מיליארדי דולרים –" השתתפותה"כפרס נוסף על  –בזמן מחק למצרים 

לבין מזכיר , יצחק שמיר, ישראל ממשלת ראש בין וממושכים קשים חיםוויכ כולל, ממושך משא ומתן
כבר בפתיחת . 1991קדם לפתיחת ועידת השלום האזורית במדריד באוקטובר , ייקריימס ב'המדינה ג

ב "יימס בייקר אמר בפתיחת הוועידה שארה'ג: ב שינתה את שהוסכם עם ישראל"הוועידה התברר כי ארה
 סתר בוש הנשיא אך; עצמם לבין בינם ללבןוכי זהו נושא שעל הצדדים יהיה , לא תתערב בעניין הגבולות

  .לשלום סיסבכ טריטוריאלית בפשרה וגלד הוא כי ואמר, יודבר את

. המדינות שתי בין ביחסים וירהוהאונעכרה  הלכה ,ב"ובארה בישראל השלטון להחלפת ועד 1992 במהלך
 רק לא דרש, ישראל דמצ טריטוריאליים ויתוריםוול ההתנחלויות להפסקת והולך כבד לחץ הפעיל בוש
 1992 רינואב 6-ב .קיימות ויותהתנחלב בנייה חלותתה להקפיא גם לאא, חדשות התנחלויות להקים שלא
 לגרש, הכובשת ישראל ממשלת החלטת את ריפותחב הנמג"ה 726 ביטחוןה מועצת בהחלטת ב"ארה התמכ

; גירושה יטולבב מכריע גורם היתה זו החלטה". כבושים םיפלשתיני משטחים פלשתינים אזרחים 12
   .הטרור מראשי יוה רושלגי שהמיועדים יןלצי למותר

 לא" בחריפות מגנה" הצירוף וכי, האב בוש של שלטונו בתקופת הראשון הגינוי זה היה לא כי להזכיר ראוי
 מדברת לכוויית עיראק לפלישת בנוגע ם"האו החלטת אפילו. ישראל של בהקשר לכן קודם פעם אף הועלה

  ."חריף גינוי" על ולא, "גינוי" על
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 התבטאהו, בוש האב של כהונתו שהחלה לפני כשנה החלה ועזה שומרון, הדיהו בייער של "דהאאינתיפ"ה
 מכוניות על תבערה ובקבוקי אבנים דוייי, כבישים חסימות, וחיילים אזרחים ברצח, מוגבר בטרור

ת תמיכ ללא להתקיים יכול אינו טרור. ונוסעים נהגים של הרג וגם פציעה שגרמו, בשטחים ישראליות
 זמן כעבור נתפסים ,האזרחים מצד עקיף לפחות או ישיר סיוע ללא הפועלים טרוריסטים .יהיהאוכלוס

 ידי-על שנאסף מודיעין. בטרור העוסקים של ותפיסתם לגילוים יעילים אמצעים פיתחה ישראל. קצר
 לגלות פשרִא , עילית יחידות עם יחד השטחים מתושבי סייענים בעזרת, )כ"השב( הכללי הביטחון שירות
 אפשר אי בלבד זו בדרך, ואולם. ולהענישם פסםולת, הטרור למעשי האחראים את במאוחר או קדםבמו

  .לישראל שכנות בארצות גם וכנראה ,בטוניסיה פ"אש מפקדת ידי-על ונוהל תואםש טרור לחסלהיה 

 בין. נעימה-ובלתי קשה מלחמה זאת. המסייעת לו היובאוכלוסי טרור במנהיגי לטפל אמצעים קיימים
. ןדליר ושומרון מיהודה, שהם בעלי אזרחות ירדנית תושבים גירוש היה יעילותם את שהוכיחו אמצעיםה

 למיניהם שיונותיר מניעת, קנסות, ממושך עוצר :למשל .יהיהאוכלוס על לחץ באמצעות גם להשפיע אפשר
. אלה עיםבאמצ שימוש מישראל למנוע כדי ,ם"האו ובאמצעות ,ישירות פעל בוש ממשל, ואולם. ועוד

 וטו ללא שהתקבלו ם"באו וגינויים ב"ארה ממשל עם קשה עימות גררה הטרור ראשי את לגרש ההחלטה
, ההמונית התקשורת אמצעי ידי-על ובעקבותיו, הממשל ידי-על גונו האחרים האמצעים גם. אמריקני
" ילדים"ה את להראות מיעטו אך, ילדים אחר רודפים ל"צה חיילי את והראו סלקטיבית בצורה שצילמו
 על ויתור ל"צה על לכפות הצליח והממשל, וגבר הלך ישראל על הלחץ. חיילים על תבערה בקבוקי זורקים
  .הטרור בפניכמעט  מוגנת-בלתי ישראל את השאירחשף וש עד, רבים מהילח אמצעי

 בנאום, 1993 מסוף בישראל ב"ארה ושגריר המזרח התיכון לענייני המדינה מזכיר עוזר, ןיא'גרֶ 'גֶ  דוארדא
  :באזור האמריקניים האינטרסיםמנה את , 1992 ספטמבר 11-בשנשא 

 וכל ישראל בין ומלא צודק קבע בשלום מעוניינים אנו, ראשית: עיקריות מטרות שתי לנו יש
 יציבות שיבטיחו קיימא-ירב ביטחון סידורי להשיג שואפים אנו, ושנית; הפלשתינים כולל, שכנותיה
  .הפרסי ובמפרץ ערב האי בחצי נפטה של קנהע ילמאגר מופרעת יבלת מסחרית וגישה

 הממשל הבנת פי-על, להבטיח צריך, ושכנותיה ישראל בין" והמלא הצודק" השלום: אחרות במילים
  . הנפט של מופרעת הבלתי זרימתו את, האמריקני

 במועצה תיכוןהמזרח ה ינייענ על הממונה, אינדיק מרטין 1993 בתחילת השמיע, לאלה זהים דברים
 ישראל של בקשתה בעניין ודיונים שימועים נמשכו שנה באותה 53.ואחר כך שגריר בישראל לאומי לביטחון
 קליטתצורך ל בעולם שונים פיננסיים מגורמים שתבקש להלוואות ערבויות לה לתת ב"ארה מממשלת
אושרו עד אחרי החלפת אך העובדה היא שהן לא  ,אלה בערבויותספק אם היה צורך . מ"מבריה העולים

 של כלכלתה על חריפה ביקורת הממשל השמיע תקופהאותה שב אלא ,זו בלבד לא .השלטון בישראל
 בכך. ההלוואות את להחזיר מסוגלת תהיה לא שישראל בעולם פיננסיים חוגים לשכנע במגמה, ישראל

 דייקה שישראל הדהעוב חרף וזאת, ערבויות ללא הלוואות להשיג ישראל של האופציה על הממשל קשהִה 
  .הלוואותיה בהחזרת תמיד

 את מעדיפים שהם ואנשיו בוש הנשיא הסתירו לא, 1992 באביב, בישראל הבחירות מערכת כשהתנהלה
 הממשל של אהדתו על בגלוי דיבר אף בייקר יימס'ג המדינה מזכיר. הליכוד פני על העבודה מפלגת

 תוצאותהרוחות בארץ ול- תרם הדבר את חלקו להלוך, ירויחד עם מניעת הערבויות משמ, לרבין האמריקני
 רבין יצחק החדש הממשלה שראש בעת, בישראל השלטון החלפת אחרי רק אושרו הערבויות. הבחירות

 לכת מרחיקת טריטוריאלית לפשרה מוכן הוא כי) פרשנים טוענים כך( בוש לנשיא והבטיח ב"בארה ביקר
שמשלמת  בריבית המדובר( המקובל מן גבוהה בריבית זה היה, ותהערבוי לרבין ניתנו כאשר. הגזרות בכל

 שכל הבנה ותוך ,)נלקחו שטרם הלוואות על בריבית לא, בלבד הערבות תמורת ב"ארה של לאוצר ישראל
  ). 2ראה חלק שני פרק ( הערבויות מן יקוזז – בהתנחלויות שיושקע סכום

 אזרחי, יהודים ציבור אנשי כאלף עמדו ,שמיר יצחק של כהונתו בתקופת הערבויות על ויכוחוה במהלך
 את ותיאר, האתר גלי מעל האמריקני העם אל פנה בוש. לישראליינתנו  למען בוושינגטון להפגין ,ב"ארה
 יהודים אזרחים של זכותם את בספק להעמיד וגס בוטה ניסיון זה היה. יהודים אלף בידי כנרדף עצמו
 למנוע פעם אי חשב לא שאיש זכות, אזרחים קבוצת כל של יסודה מזכויות לאחת הנחשב דבר – להפגין
 כבעלי ולהציגם האמריקנים היהודים את להכפיש מכוונת היתה בוש של הכרזתו. כלשהי מקבוצה

  . מכל יותר אמריקה יהודי את מפחידש מושגה – "כפולה נאמנות"

 מצויה העולם בעיתוני ידיעות פי-שעל ,הגרעינית האופציה על לוותר מישראל דורש החל גם בוש ממשל
 שתאפשר היא הגרעינית שההרתעה הנחה מתוך, האחרונות בשנים דּובר ולא כמעט זה בנושא. בידיה

 זה נושא להשאיר שהוסכם נראה. חשובים שטחים על תוותר אם גם יקוים שביטחונה להאמין לישראל
  .מיםהי ששת במלחמת לה שנוספו מהשטחים תיסוג שישראל אחרי, הבא לשלב
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  ב במדינה פלשתינית"תמיכת ארה. 6

  ביל קלינטון

אמר ביל קלינטון באוקטובר  (AIPAC) הישראלית השדולה בפני דווקא, הבחירות במערכת שנשא בנאום
סקה של שטחים נמנע עִ -את תהליך השלום למה שיהיה באופן בלתי למקד ענייננו המשותף הוא: "1991

בכך הביע גם קלינטון את " .טיל יכול לעוף מעבר לגבול –לא חשוב היכן ייקבעו הגבולות . ..תמורת שלום
  .דעתו בעד נסיגת ישראל

 בממשל המדינה מזכיר, כריסטופר וורן של ותובהתער ההי ייםדההד ליחסים טובות מבשר נוצעד שאי
 אנשי םכול והי רשיםוהמג ארבע מאות. ללבנון ועזה שומרון ,מיהודה יםבער רושגי בעניין, קלינטון
  .יהאד האיסלאמי'הגו חמאסה של ההנהגה

   :ישראל כלפי נטוןקלי ממשל של תניוהמדי עיקרי את 1993 יוני בחודש הציג אינדיק מרטין

 השותפות את להעמיק מחויבים אנו. נגדה לא, שראלי עם נפעל כי הבהירו המדינה ומזכיר הנשיא
 מוכנה שממשלתו הבהיר רבין קחיצ הממשלה ראש .ןווהביטח השלום לקידום עמה האסטרטגית

  54...בתמורה אמיתי שלום לישראל יוצע אם אלא זאת נאפשר לא אך ,השלום למען סיכונים לקחת

 ומכריע מרכזי תפקיד עצמו על קחיי שהממשל דבר של פירושו, המעשה לשפת הדברים את לתרגם אם
, ב"ארה עם המשא ומתן את ינהלו הם; ישראל עם ולתת לשאת יצטרכו לא הערבים. המשא ומתן בשלבי

משא : השנים כל עליהם עמדה שישראל המרכזיים העקרונות באחד כרסום חל כאן. ישראל על תלחץ וזו
  .משלו אינטרסים לו יש הדברים שמטבע, מתווך באמצעות ולא, ישירות הצדדים בין להיעשות חייב ומתן

 המדינות של סיכונים עם ומה. השלום למען עצמה על לקחת כנהמו שישראל סיכונים על מדובר, כן על יתר
 ישראל תצטרך, מלא לשלום תנאים בו שיפורטו נייר תמורת – ועוד. דובר לא מה- בהם משום? האחרות
 כזה נייר בלי" .ו עליה ושלא מיוזמתהרככתוצאה מהתקפות שנע, שרכשה בדם השטחים כל על לוותר
   .נדיקאי אמר, "לעסקה תסכים לא ב"ארה

*  
 בכל ו"נאט למעמד יושווה ישראל של הדמעמ כי, בוש ממשל של ההגנה שר, ייני'צ רד'ריצ הבטיח בזמנו

. הטכנולוגי הפעולה שיתוף רמת העלאת על דיבר קלינטון הנשיא. מתקדמות לטכנולוגיות בגישה הקשור
ב "ארה אך אחרות מדינותל כבר שנמכרו, מתקדמים נשק-כלי של שונים סוגים שקיימים ררמתב במציאות
 של הטכנולוגי הפער שמירת על השלכה לו שיש משום, מאוד חמור דבר וזה. לישראל כרםולמ מסרבת
 מרכזיות תוכנות כמה לישראל למכור מסרבת וושינגטון: חסרות אינן דוגמאות. ערב מדינות מול ישראל
-מחשבי ישראליות לאוניברסיטאות למכורפני שנים אחדות ל עד סירבה היא; F-16 מטוסי של נשק לבקרת

 מסרבים כן-כמו. הסעודית-ולערב אירופה- במזרח למדינות כבר נמכרו שאלה פי-על-אף, קראיי מסוג על
55.אויב סוללות לאיתור ארטילרי ם"מכ של תוכנהו אחרים על-למחשבי תוכנות לישראל למכור

  

 רכיבים המכיל ישראל צרתימיש נשק מכירות על ביותר הדוק פיקוח דורשת אמריקה, כן על יתר
 זה לפיקוח. הישראליים הרכיבים עלגם  פיקוחדורשת  היאהוא ש יותר שחמור מה אך, אמריקניים
. עצמו קלינטון כולל, אחדים נשיאים ידי-על שניתנו הבטחות של מזיקות הפרות ו הןאל. ישראל מתנגדת
 בניסיון יםקשור ,יםאחר אך, ישראל של הצבאי כוחה את להחליש מטרתם מהסירובים שחלק הוא הרושם
 שמוכרת הנשק שכמויות פי-על-אף, ב"ארה של בזו תחרות ממנה ולמנוע שלה הנשק בתעשיית לפגוע
  .ב"ארה שמוכרת הנשק כמויות לעומת הן מזעריות ישראל

 והפכה בורר להיות פסקה שאמריקה לעובדה בנוסף, קלינטון ממשל בעמדת ביותר החמור ההיבט, ואולם
 הפכה" האסטרטגית השותפות העמקת"ש בעובדה קשור, הערבים עם למשא ומתן שנוגע במה תיבמכל

 כאלה כשערבויות גם: וזאת יש לדעת. ישראל של ולביטחונה לשלמותה אמריקה מצד ערבויות מתן להיות
 מהמעצ של ערבויות על שסמכו מדינות של וקריסתן אדם-בני מיליוני של הרג הדבר מנע לא, ניתנו אמנם
 אינו הוא אף ,אמריקנית לערבות בנוגע האחרונות בשנים באזור שנצבר הניסיון. מעצמות קבוצת או

 את לממש כדי אצבע תנקוף ב"שארה בלי ,נחסמו ים יומצרֵ  נכבשו מדינות, קרסו משטרים: מעודד
  .הבטחותיה

 אין. למצרים ראליש בין השלום הסכם של שמירתו להבטחת בסיני קטן אמריקני אזרחי כוח מוצב היום
 את שם יתפסו המיליטנטי סלאםיהא אנשי אם לקרות שיכול כפי, אותו תפר מצרים שאם ספק כמעט

 אמורש האמריקני כוחהו ערבויותלגבי ה הדין הוא. התוקפן מול לעמוד גייסות תשלח לא ב"ארה, השלטון
 המדינה מדע אנשי. סוריה לבין ישראל בין בו רוצה ב"שארה ההסכם חתימת אחרי הגולן פירוז על פקחל

 הסיכוי לגבי כבדים ספקות אחד כאיש הביעו, בהסכם מצדדים רובםאשר ב, זה בנושא שהתבטאובישראל 
 תלויה כזה במקרה לפעול אמריקני נשיא של שיכולתו נשכח בל 56.ערבותה את תממש ב"שארה המעשי

 הקצה אל הקצה מן להשתנות ההעשוי, האמריקני העם של בגישתו תלוי מצדו וזה ;הקונגרס בהסכמת
  .למימושו פעולה תידרש שבו המועד לבין ההסכם גיבוש בין החולף בזמן
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. העצמ של האינטרסים את לקדם, דבר של בסופו, מעוניינת אחרות מדינות בין בורר המשמשת מדינה כל
  : 1993 יולי באמצע הישראלית בעיתונות שהופיעה הידיעה היא מוחשית דוגמה

 ."סוריה עם במשא ומתן יותר גדולות תקוות תולה ב"ארה. סבוך הפלשתינים עם המשא ומתן
 האמריקני המדינה מזכיר של ועוזרו למזרח התיכון השלום צוות ראש, רוס סשדני נאמר בהמשך
  .ב"ארה... עם קשריה את להדק סוריה של מרצונה עמוקות התרשם", השלום לתהליך

* 
   :הראשונה בשנתו קלינטון ביל של ממשלו טשנק נוספים מצעדים להתעלם אפשר אי

  . עיראק על האמברגו במסגרת, ןאטיר במצרי ישראליות לספינות מעבר מתן-יהאירוע הראשון היה א

. בלבנון הביטחון לרצועת מצפון ללהאהחיזב נגד ישראל שנקטה הענישה בצעדי קשור היה השני רועיהא
 לאורך, בלבנון אחדים קילומטרים של רצועה בידיה לישרא השאירה, 80-ה בשנות מלבנון נסיגתה לאחר
 והופגזו שהותקפו יישובי הגליל על רצועה זו אפשרה שמירה. ל"צד וחיילי ל"צה חיילי ובתוכה, גבולה
, לה ומצפון ברצועה התמקמו ללהאחיזב אנשי. לבנון- בדרום אוכלוסייה קבוצות ועל, בעבר תכופות
 הגיב, מרובות ותדאב שסבל ואחרי, המלחמה הוסלמה 1993 בקיץ .איראן ושל סוריה של פעילה בתמיכה

 המונית בריחה היתה התוצאה. הביטחון לרצועת שמצפון הכפרים הופצצו שבו, "וחשבון דין" במבצע ל"צה
 מזכיר, כריסטופר וורן :ב"כאן נכנסה ארה .רבים בכפרים מסיבי והרס צפונה תושבים אלפי מאות של

 על קטיושות יירו לא שוב" הסכמות"ה פי- על. שבוע כעבור אש-הפסקת והשיג בהתער, האמריקני המדינה
מנע הסכם זה , למעשה. הביטחון לרצועת מצפוןש היישובים את מלתקוף ל"צה יימנע עוד כל, הצפון יישובי
-בן, רבין יצחק, ישראל ממשלת ראש את הפךו, ללהאהחיזב של עתידיות פעולותנגד  יעילה תגובה ל"מצה

 של טיפוסי הסכם זהו. בישראל רבין של באמינותו ויפגע קטיושות לירות יפקוד, ירצה: דאאס של ערובה
 את תסלים לבל סוריה על השפעתה את להפעיל יכולה שכביכול, ב"ארה בהשראת, ישראל התקפלות
  .המלחמה

לסוריה  קוריאה- צפוןשסיפקה  ומדויקים חדישים סקאד לטילי נוגעבתקופת קלינטון  השלישי רועיהא
קוריאה וניסתה לברר באילו -ישירות עם צפון, 1993בסוף , התקשרה ישראל זאתכדי למנוע . ולאיראן

. את המגעים קב התערבה ודרשה מישראל להפסי"אולם ארה. תנאים תיאות להפסיק את אספקת הטילים
ים תנהל את המגע! קוריאה על הפסקת המשלוחים-לא ייתכן שישראל תרצה לתגמל את צפון: הנימוק
ראש ממשלת ישראל אמר לעיתונות שרווח לו לשמע . שכידוע הצליחה בעבר בסוג מגעים כזה, ב"ארה

, אפילו את איראן, ב מותר לתגמל את מי שהיא רוצה"מובן שלארה. ב לנהל את המגעים"רצונה של ארה
  ! כזאתאך לא ייתכן שישראל תרשה לעצמה ; ערובה-סיכוי לשחרור בניהאליה שלחה נשק תמורת 

ראש , פ לבין יצחק רבין"ר אש"יו ,הוחלפו מכתבים של הכרה הדדית בין יאסר ערפאת 1993ספטמבר ב 9-ב
מספר לאחר מכן התקיים על הדשא בבית הלבן טקס רשמי  ימים. שהביאו להסכמי אוסלו, ממשלת ישראל

לינטון עומד ורבין וערפאת לחצו ידיים כאשר הנשיא ק ,הושמעו נאומים, שבו הוקראו המכתבים
. לרוחה יהאין ספק שה, ב"פי שהמשא ומתן להסכם נוהל שלא באמצעות ארה-על-אף. מאחוריהם ומחייך

כי רב הסיכוי שמה עוד , 1967ב דרשה מאז "ם את מה שארהתוֵא , פרטיוכל על , אין זה מקרה שההסכם
  .ועזהשומרון , להקמת מדינה פלשתינית ביהודה תוביל הסכימו עליהאשר  האוטונומיה

 470הודיע כי יקזז סך של  1993בתחילת אוקטובר . ב כאילו דבר לא קרה"נהג ממשל ארה, ההסכם למרות
  .הסכם אוסלו התברר כאסון. ב הבטיחה לישראל לצורך קליטת עלייה"מיליון דולר מן הערבויות שארה

  

  לידתה של המדינה הפלשתינית –סיכום 
בעת . ישראל-של ארץה המערבי של מדינה ערבית בחלק בהקמתה ב"ארהתומכת  1947נובמבר  29מאז 

השטחים  –ומצרים כבשה את רצועת עזה  ,כבשה ירדן את יהודה ושומרון ,1948-ב ,מלחמת העצמאות
ב קיבלה את שלטון ירדן "בר על מדינה עצמאית וארהלא דּו 1967 עדאם . המיועדים למדינה הערבית
על פוסק -החל לחץ בלתי ,אל השתלטה על יהודה ושומרוןשישרלאחר הרי , כתחליף למדינה פלשתינית

להקמתה של  – ש"שירדן ניתקה עצמה מיוולאחר , ש לירדן"תחילה להחזרת יו :לנסיגה מלאהישראל 
מדברת על נסיגה ה ,242לחץ זה היה למעשה בניגוד להחלטת מועצת הביטחון . מדינה פלשתינית עצמאית

  . קיימא-רק כאשר ישרור שלום מלא וברוגם זאת  –שטחים הלא מכל  –משטחים 

אלא בתקופות מסוימות , ה ישראלית בשטחים החדשים בירושליםיב לא רק התנגדה לבני"לציין שארהיש 
ואינה מכירה עד  ,למותר לציין שהיא לא הכירה. תיקותוה גם בשכונות היהודיות הוידרשה הפסקת בניאף 
זאת היא עמדת הנשיאים . 1967לפני מש" קטנה"ם הגם לא בירושלי, בירושלים כבירת ישראל ,היום

ורובו  ,שונה, לעומת זאת ,הקונגרסעמדתו של . שקיבלו את עמדת מחלקת המדינה בעניין זה ,האמריקניים
אך ישראל צידדה בדרך כלל , ב לירושלים"המכריע החליט פעמים מספר להעביר את שגרירות ארה

   .ת החלטות הקונגרסלטרפד א עזרהובכך  ,בנשיאים ולא בקונגרס
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בספטמבר . למנוע אותםכל אשר לאל ידה על מנת עשתה ישראל , פ"ב עם אש"של ארה הבמה שנוגע לקשרי
פ "מ עם אש"ב לא תנהל מו"התחייבות בכתב שארה, בשמו של הנשיא פורד, ר'מסר הנרי קיסינג 1975

מפרשת נציג  נוכפי שנוכח, לםהצהרה זו לא קוימה מעו". אלא אם זה יכיר בזכותה של ישראל להתקיים"
אך , פוטר יאנגבעקבות זאת  57.פ"עם נציג אש ,שנתגלתה, שקיים פגישה חשאית, אנדרו יאנג ם"ב באו"ארה
ב סבורה "כנראה שארה. נהל האמריקני היה אמנם קייםיפ לבין המ"קשר בין אשהכדי להכחיש ש כךאין ב

  .לא לישראלשדאי וווב ,חייבת לקיים הבטחות לארצות קטנותאינה היא כי 

באותה שנה ו, יחיד של הפלשתיניםה םפ כנציג"הוכר אש ,ערבית ברבאטהפסגה העידת ובו, 1974בשנת 
להקמת  קרא הנשיא קארטר 1977במרס . פ לנציג הפלשתיני"ם את אש"העצרת הכללית של האוגם מינתה 

וקארטר נאלץ לומר  ,נחרצתהביע התנגדות , ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין. לפלשתינים" בית לאומי"
מעולם לא פגשתי : "התבטאות דלהלן של קארטרהבעניין זה חייבים להזכיר את . "לזיקה לירדן"שהתכוון 

אך בפומבי . שהי שאיפה להקמת מדינה פלשתינית עצמאיתומנהיג ערבי שהביע בשיחות אישיות איז
  58".דורשים זאת כולם

ב לחידוש המשא ומתן עם "ים פורשו כקבלת תנאיה של ארהודבריו המעורפל ,נאם ערפאת 1988בדצמבר 
' ורג'אמר הנשיא ג 1989ובמרס  ,פ"הודיע על חידוש הדיאלוג עם אש, מזכיר המדינה, שולץ' ורג'ג. פ"אש

בוש החלה ' ורג'בתקופת נשיאותו של ג 59".פ"שישראל חייבת להיכנס למשא ומתן עם אש" ,)האב(בוש 
בזמנו אמר . את הקץ על מעמדה המיוחד של ישראל במדיניות האמריקניתשהביא  מה, להתפורר מ"בריה

  . סכנה זו חלפה. היו הסובייטים יושבים על הנפט הסעודי ,הנשיא רייגן שאלמלא ישראל

, מצרים וסוריה, לפחות לכאורה, במלחמה זו השתתפו. 1991אירוע נוסף היה מלחמת המפרץ בשנת 
לחצים , מס בייקריי'ומזכיר המדינה שלו גבוש אי לכך הפעילו . ןוהנשיא בוש ראה עצמו מחויב כלפיה

ראש ). ועידת מדריד(עידת שלום במזרח התיכון והממשלה שמיר בדרישה להשתתף בו כבדים על ראש
שלא תידון מדינה ; פ לא ישותף"שאש: שהאמריקנים קיבלו ,ממשלת ישראל העמיד שלושה תנאים

מה שקרה במדריד בפועל היה . "שטחים תמורת שלום"ת על מ על שלום לא יושת"ושהמו ;פלשתינית
מדריד נסעו מיד לטוניס מאך , לכאורה כחלק ממשלחת משותפת עם ירדן והגיעפ "נציגי אש. דושונה מא

אנו מאמינים כי פשרה טריטוריאלית " :בנאום הפתיחה אמר הנשיא בוש. לקבל את הנחיותיו של ערפאת
פיצוי מגוחך על הנזק  ונתנו ל, קר המשיכו בלחץ כבד על יצחק שמירבוש וביי" .הכרחית להשגת השלום

ערבויות כספיות  תתהשתמשו בשפה לא דיפלומטית וסירבו ל, שנגרם לישראל מהטילים העיראקיים
לך שולל הּו, הממשלה החדש ראש, יצחק רבין. לבסוף הצליחו להפיל את שמיר .מ"מבריהלקליטת העלייה 

מ שיתנהל "פ יש לו סיכוי טוב יותר מאשר במו"מ ישיר עם אש"להאמין שבמו, ידי קבוצת שמאלנים-על
  .שהתברר בדיעבד כאסון כבד למדינת ישראל, הסכם אוסלווכך בא לעולם  ,תחת תכתיב אמריקני

כנס יאחר שערפאת ואנשיו הורשו לבוא מטוניס ולהלו, הסכם אוסלומ במסגרת "שהחל המולאחר גם 
ועל כן לא דובר בה  ,לא הרפתה ישראל מהתנגדותה למדינה פלשתינית, השומרון ורצועת עז, ליהודה
ב היתה קרובה יותר לעמדה הערבית מאשר לזו "עדויות שונות מראות שעמדתה של ארה ,עם זאת. רשמית

שלא התביישה , מזכירת המדינה האמריקנית, מדלן אולברייט' ראויה לציון חוצפתה של הגב. של ישראל
יעזור לשקם את המהימנות "יציל את תהליך השלום ו ,שיעשה פשרה, ממשלה יותו ראשבה, לומר לנתניהו

ביקרה  1998במאי  60.פ"ב שוב להידברות עם אש"נכנסה ארה 1988בתחילת ". ב בעולם הערבי"של ארה
מדינה  והתבטאה בזכות הקמתה של ,אשתו של הנשיא האמריקני, ע הגברת הילרי קלינטון"ביש

  . פלשתינית

פה השתתף הנשיא קלינטון באֵס  1998בסוף . מכן הוזמן ערפאת לבית הלבן והתקבל בכבוד מלכיםלאחר 
- הן על, דבריו של קלינטון במעמד זה פורשו. את האמנה הפלשתינית, כביכול, שביטלה ,ברשות הפלשתינית
  61.פלשתיניתפקטו במדינה -כהכרה דה, במקום שהיה נוכח יורק טיימס-ניוידי נציג ה-ידי הערבים והן על

  

   2001בספטמבר  11-ה. 7

  )הבן(בוש ' ורג'ג

אדם שילמו -שלושת אלפים בני. 2001ספטמבר ב 11-הישראל ביום בפני הזדמנות היסטורית נדירה נפתחה 
יהאד העומד ביסוד הברבריות 'ב תבין את משמעותו של הג"העל ארה-מנת שמעצמת בחייהם על
נות במגדלים הקורסים היא בב שתמונות הזוועה של אלפי הקור"ן הציבור בארהלראשונה הבי. המוסלמית

הניצבת מול  ,יליזציה המערביתוושלט הקדמי של הציה עכשיו כִמ שישראל נתפ. שגרת היומיום בישראל
 שמשב על הטרור הערבי היה מובן מאליו שישראל חייבת ל"במלחמה שהכריזה ארה. הרצחנות המוסלמית

- בן: לאדן-יש להדגיש כי ארגונו של ערפאת גרוע בהרבה מארגונו של בן. פ"יסוקו של אשידי ר-מופת על
ב כולה והוא אינו דורש להפוך את "על דגלו לא מתנוססת מפת ארה, לאדן לא נשבע להכחיד את אמריקה

ולם חוד החנית של הע, פ"לגבי זכותה של ישראל לחסל את אשאו ספק אין אפוא  שאלה . וושינגטון לבירתו
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קריסת בעקבות , ב"את התמונה תושבי ארהכך ראו . בכוונתו המוצהרת להשמדת מדינת ישראל, הערבי 
  . מגדלי התאומים

מה וִע  ,הוא הכריז שאמריקה, הה ואיפָ במהלך אקרובטי של איפָ  ?בוש. וו' ורג'ג, ב"אך מה עשה נשיא ארה
ובד בבד חייבת ישראל להיכנע  –ק אבעירחייבים להילחם נגד הטרור המוסלמי באפגניסטן ו, העולם כולו

זהו מעשה של שפלות מוסרית החורגת מן המקובל ביחסים בין . לטרור ולהקים מדינת טרור בשטחה
ב לא נרפאה מנטייתה לנצל את "צעד זה מוכיח כאלף עדים שארה. ה מדינייראי-קוצרבשילוב , מדינות

בנוסף , תועלת- שנה כי מדיניות זו ִהָנה חסרתלאורך כחמישים למרות שהוכח , מדינת ישראל ולהפקירה
  .לריקה מתוכן" המלחמה בטרור"את סיסמת בהופכה , מוסרית-בלתי הלהיות

להדוף יוזמות מסוג זה של , קונגרס האמריקניבבאמצעות ידידיה המרובים , הצליחה ישראל לעתים, בעבר
וי מוחלט כמעט לדחות את היה סיכ, יותר מאשר בכל הפעמים הקודמות, הפעם. האמריקני משלהמ

נץ ידוע  – אריאל שרון: ייאמן-אלמלא קרה הבלתי, המסכנת את עצם קיומה של ישראל ,יוזמתו של הנשיא
והכריז בפומבי על תמיכתו  ,"יוזמתו האמיצה של הנשיא"רך על יקם וב –בתקופה זו  ראש ממשלת ישראלו

עד כי  כל כך נצים, שם-נצים ידועיבה חברים  אשר, כפה זאת על ממשלתושרון הוסיף ו !במדינה פלשתינית
ממשלה ישראלי  של ראש ,ראשונה בהיסטוריה ,להכרזהבהתנגדות לא העזו לסכן את חברותם בממשלה 
  .בזכות הקמתה של מדינה פלשתינית
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  חלק שני 
  : המדיניות האמריקנית

  חיזור אחר מדינות ערב על חשבון ישראל 
  

  כישלונות המדיניות האמריקנית במזרח התיכון . 1

אף , עד שלהי מלחמת העולם הראשונה היה המזרח התיכון כולו בשליטתה של האימפריה העותמנית
האימפריה , בשה אנגליה את מרבית השטחבשנה זו כ. שמצרים ותעלת סואץ היו כבר למעשה בידי בריטניה

ה היתה בריטניה ימאז ועד מלחמת העולם השני. העותמנית התפרקה וטורקיה חזרה לממדיה הטבעיים
עם התפרקות האימפריה , בתום מלחמת העולם השנייה. רק לבנון וסוריה היו בידי צרפת. שליטה באזורה

ליות של אהבנתה את המנט-אי, ב"של ארה סיונהחוסר ני. ב נציגת המערב באזור"הפכה ארה, הבריטית
גרמו לכך שהיא , נטייתה למדוד כוח צבאי לפי מספר טנקים יחד עם תמימות אינהרנטית, תושבי האזור

  .חלק לא קטן מהן על חשבונה של ישראל – עשתה כמעט את כל השגיאות האפשריות

  

  ברית בגדד

 ,ו"להקים במזרח התיכון מקבילה לנאט 1955-ב החליטה ב"ארה. ברית בגדדראשונה היתה הטעות ה
סעודיה סירבה להשתתף וישראל לא הורשתה . קאטורקיה ועיר, ןאאיר, גדה בברית את פקיסטןיוא

ב "שארה לאחר. הכוחות הצבאיים של הברית היו מיועדים לעצור ניסיון סובייטי לפרוץ דרומה. להצטרף
שלצורך חיזוק ולאחר , בה כמויות גדולות של נשקעתק בברית ושלחה לארצות הכלולות  מיהשקיעה סכו

" התאמות טריטוריאליות"על , מזכיר המדינה של הנשיא איייזנהאואר, דיבר פוסטר דאלס ,הברית
לית אשהיתה אומללה וחסרת יכולת צבאית מינימ, הלכה והתפרקה ברית זו, שישראל צריכה לעשות

   62.התמתחיל

  

  החיזור הגלוי אחר מצרים

הנשיא אייזנהאואר לקבע את מצרים במחנה  הניס, במהלכה של המלחמה הקרה, ישיםבשנות החמ
שהיא כידוע , טען שעל ישראל לוותר על חלקים מן הנגב לטובת מצרים דאלסמזכיר המדינה . המערבי

התנאים לא נראו . ב הציעה לבנות למצרים את סכר אסואן"העניין הסתבך כאשר ארה. חסרת מדבריות
בשלב זה תקפה . נאצר הגיב בהלאמת תעלת סואץ. דאלס ביטל את התוכנית. שליט מצרים, נאצר-לעבד אל

בעוד שתי המדינות הראשונות ניסו ללא  .צרפת וישראל, אנגליה בה חברו ,זמניתוברית סודית את מצרים 
ליה ואנג ,ב יצאה חוצץ נגד המבצע"ארה. שעות לסואץ 100ל תוך "הגיע צה, הצלחה לכבוש את תעלת סואץ

יתקפו את שלוש המדינות של " מתנדבים רוסיים"הסובייטים איימו ש. וצרפת נאלצו לצאת מתעלת סואץ
" מתנדבים"ב הכריז שהוא התחייב להגן על שתי המעצמות האירופיות בפני "נשיא ארה. הברית

ברית הגנה  בשל ,צרפת ואנגליה הוא היה מחויב כלפיאמנם נכון ש. במפגיע לא כלל את ישראלו, סובייטיים
  . ערך להפקרתה- אך השמטת ישראל מן ההצהרה היתה שוות, ביניהםהקיימת 

ניצחון צבאי ודיפלומטי על מגש של  –שהפסיד את תעלת סואץ , ב הגישה לנאצר"ארה ,במילים אחרות
ידי המדינות הערביות כחיזוק משמעותי - פורש על, פוסק על ישראל-לחצה הבלתיביחד עם , צעד זה. כסף
וההתקפה על , מ באמצע שנות החמישים"קשריו של נאצר עם בריה. ערבית-של נאצר והשקפתו הפאן מאוד
שליט ב אחר "של ארהגלוי המו בהכרח קץ לחיזור ָׂש  –כפריים שם הבגזים נגד  במהלכה השתמש תימן

  .מצרים

ב "ארה שגריר, ון באדו'במשפטים הבאים של ג פתליות הערבית משתקאב את המנט"הבנתה של ארה-אי
ישוחח עם , יראה אותה, נההרגשתי שאם יבוא הֵ  …ב"אין לי ספק שנאצר לא הבין את ארה" :במצרים

אך אז פרצה מלחמת , עמלתי רבות להשיג מטרה זו. יתרום הדבר רבות להבנתו אותנו ,'דאנשי עסקים וכ
  ".תימן ושמה קץ לעניין

   63.ידי מצרים-ולא נגרמה על ,בשל איזה גורם מיסטימאליה או מלחמת תימן פרצה כאילו 
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  גירוש השאח הפרסי

הנשיא קארטר סבר שזכויות הפרט . ב"גירושו של השאח מאיראן היתה שגיאה מדינית שלישית של ארה
שהנהיג את  ,ניייוללה חומתייאתחתיו תפס את השלטון ה .וגרם לגירושו ,אינן נשמרות במשטרו של השאח

   .מו משטר דיכוי אכזריוִע  ,"מוסלמיתהמהפכה ה"בשם להכיר  למד העולםשמה 

, במסגרת המלחמה הקרה תרחשהה 1979הפלישה הרוסית לאפגניסטן בשנת כי דעים - כל הפרשנים תמימי
כמדיניות המעידה על  –ולא רק שם  –מ "שהוערכה בבריה, אך התאפשרה בשל מדיניותו של קארטר

  .חולשה

  

  טיפוחה של סעודיה

מית קיצונית ופרימיטיבית זו הוצגה אמדינה איסל. פוחה של סעודיההשגיאה החמורה מכולן היתה טי
ומתמיכתה בטרוריסטים  בההשוררת  שריעהתוך התעלמות מוחלטת מחוקת ה ,"מתונה"לעולם כמדינה 

סטירות לחי מרובות קבל ללה ב מן המציאות הסעודית גרמה "התעלמות ארה. המוסלמים למיניהם
כפי שהתברר , ב"דיה לא תנקוף אצבע להגנת האינטרסים של ארהשסעו להכיר בכך ולבסוף ,מסעודיה

במלחמות אלה התברר גם שחרף הכמויות האדירות של נשק  .2003-וב 1991במלחמות המפרץ בשנת 
אלא שסעודיה , זו בלבדלא . היא אינה מסוגלת להגן אפילו על עצמה, ב שלחה ומכרה לסעודיה"שארה

ראשית בחרם הפעילה ההיא היתה . ב"באופן קבוע נגד ארה ,בתקופת המלחמה הקרה ,ם"הצביעה באו
שלא לדבר על חרם הנפט בשנת , נלחמו בישראלשהעבירה נשק למדינות בכל המלחמות ו ,הערבי על ישראל

את מלחמת יום  ,ק"מה אופועִ  ,ניצלה סעודיה, בתקופה בה היה בעולם מחסור נפט חמור כאשר, 1973
   64.שגרם נזקים חמורים לכלכלת העולם המערבי והכריזה על חרם נפט ,הכיפורים

  

  התמיכה בעיראק

, 80-אחד הכישלונות החמורים ביותר של אמריקה באזור היה התעקשותה של מחלקת המדינה בשנות ה
לא רק  ההביא וזעמדה ". מתמתנת"ק משום שהיא אשיש לתמוך בעיר, איראן-במהלך מלחמת עיראק

שהוענקה לעיראק  תמיכה כספית של מיליארדיםלאלא גם  65,ההמלחמכדי לאספקת נשק לעיראק תוך 
עד . לא לפיתוח חקלאות אלא לפיתוח יכולת גרעינית, כצפוי, הכסף האמריקני נוצל. לאחר סיום המלחמה

ב בעיראק אמרה "ניתן ללמוד מן העובדה ששגרירת ארה ,היכן יכולה התעלמות מן המציאות להגיע
רואה בזה סכסוך מקומי שאינו מעניין  רצּהשַא ,1990-ני פלישתו לכוויית בימים ספורים לפ ,לסדאם חוסיין

הוא מקיים דיאלוג עם  ,דאם מאותת לאמריקה ולעמו כי למרות המתחיםס"ולוושינגטון הבריקה ש ,אותה
  66".הנשיא בוש ומעוניין ביחסים הדדיים טובים

  

  התעלמות מפעולות סוריה

למרות , לא בכוח ולא בלחץ מדיני, שאמריקה לא פעלה נגד סוריהאמצעית ראוי לציין -בסביבתנו הבלתי
 ,למרות שהיא אחראית לרצח מאות נחתים אמריקנים, מדינת טרור ראשונה במעלה שמדינה זו היא

, חתימת השלום בין מצרים לישראל לאחר. ולמרות שנשיאה נהג בגסות בשרים ובנשיאים אמריקנים
רשות לייצר נשק אמריקני מתן ב, נשיאה בתמיכה כספית נדיבהבו במצרים ,ועדיין תומכת, ב"ארה תמכה

זאת למרות שמצרים סירבה להעמיד בסיסים לרשות אמריקה במלחמת . תמרונים משותפיםקיום וב
  .המפרץ האחרונה

  

  התנגשות בין תרבויות: סיכום

וטרם מה הפניטרם ב "נראה שארה ,לאחר מכןוחרף כל מה שקרה  2001ספטמבר  11-בחרף מה שקרה 
לא חל שינוי מהותי ש, כןו, מטרתו האמיתית של הטרור האיסלאמי ימה, עיקרוב ,מהו האיסלאם הבינה
ספרו של כפי שתואר ב, 1994-לבין המצב ב, אחרי כיבוש עיראק, תה של אמריקה את המצב היוםשבין תפי
  : פילגש במזרח התיכוןהמחבר 

שניסו לפוצץ את מגדלי התאומים וסי סיטי ר'ם חיסולה של קבוצת המהגרים המצרים שגרו בגע
ייתכן שתהיה הפסקה ממושכת עד שתתגבש קבוצת טרור , רחמן-אל בראשם המטיף העיוור עבדכש

ב תצליח "בין שארה. לא היה אלא פתיחה למערכה מתמשכת שהפיצוץואולם ייתכן גם  ;חדשה
בסופו של דבר לא תהיה לה , ובין שתעשה זאת בעסקות עם רודנים ,זמן של שקט בכסף-לקנות פסק

  . ברירה אלא לצאת למאבק זה מוקדם ככל האפשר
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וושינגטון אין גם אם . הנות להשתתף במאבקוכאם תעשה זאת תגלה שרק מדינות ספורות מ
עם , הרי לא מן הנמנע שדבר זה ישתנה בעתיד, פעולה בנושא זה עם ישראל בשיתוףהיום ינת ימעונ

  67.ה ברירה אחרתואם לא תהיה ל ,שינוי התנאים

*  
התמונה המתגלית בניתוח המדיניות האמריקנית במזרח התיכון מעידה על כישלון מתמשך הנובע ביסודו 

ב היא הראשונה שיצאה "אף שארה. ה של דת האיסלאםהבנת עולמם הרוחני של הערבים ומשמעות-מאי
שהעקרונות הבסיסיים של ין אין מבינים יהרי במחלקת המדינה שלה עד, למלחמה באיסלאם המיליטנטי

, להוציא חלק מעמי אפריקה, הערבים הם היום. מעקרונות האיסלאםנוצרי שונים מיסודם -העולם היהודי
  . הם לא הצליחו להיכנס לעולם של המאה העשרים ולהתעלות יחד עמו. המפגרים ביותר בעולם

 ,בפשרה, לפותרו בדרכי שלום, ללבדרך כ, יניםימנהיגי המערב מאמינים ששני עמים המצויים בסכסוך מעונ
עד אמצע המאה העשרים הופיעו גם באירופה גופים אם . ת דמים ומלחמהושפיכון של ואינם ששים לפתר

המצאת פצצת האטום שלאחר הרי , פוליטיים שמטרות כאלה או אחרות קדמו אצלם לעקרונות אלה
אלא שבמציאות , נות הנצרות והיהדותהתפכחו עמי אירופה והבינו שדרך המלחמה אינה רק מנוגדת לעקרו

  .להביא לחיסולו של העולם גם עלולההיא  21-השל המאה 

 ,תוך מאמץ קשה ,דלעמו, דהיינו, יפןסין ו כן שלם מיאנו ללכת בדרש. מוסלמי-שונה המצב בעולם הערבי
ן שיש ערבים רבים מאוד מתפתים להאמי. באמצעות מדע ונאורות אמריקני- בתחרות עם העולם האירופי

הנראה בעיניהם  –של המערב דמו הן , ת דמים ללא אבחנהוידי שפיכ-אפשרות לפתור את נחשלותם על
- אלאותה פיתחו אנשי , ביטוי בשימוש בשיטת ההתאבדותהדבר לידי כפי שבא , והן של אנשיהם –כאויב 
 אססןהאנגלי והמושג  ,אמנם אינו חדש במזרח התיכוןכשלעצמו טרור ה. ממששל אמנות כדי ל קאעידה

)Assassin(, שהוחזקה נגזר עוד לפני דורות כביטוי לקיומה של מסורת טרוריסטית באיסלאם , לומר רוצחכ
שחזרה , פתים למיניהם ברוח זוולות והמּותמשך שנים רבות לא התנבאו האיי, אולם. חששיןבידי קבוצת ה

האייתוללה . 20-היה של המאה במחצית השנירק להיות דומיננטית בחלקים גדולים של העולם הערבי 
עד שבסוף , עוררו את רוח השנאה והרצח ,חוסייני ודומיהם- אמין אל' המופתי הירושלמי חג, ינייחומ

. םייה העיקרימאפיינ םצח המונים וזלזול בחיי אדם השרֶ  ,)הבסיס( קאעידה-אלהמאה התגבשה קבוצת 
אלא , יטאות לביעור הבערות במדינות ערבלאדן לא תרם מכספו להקמת אוניברס-מיליארדר בן/המיליונר
, דין- עורכי, טובים-בני – הוא עצמו ואלה שסביבו. שפויות-ם קבוצות טרור בלתימקים ומתֵא הקים ו

שהטרור הבינלאומי הערבי אינו בבחינת מלחמת לכך הם הוכחה חותכת  ,ב"וכיורופאים , סטודנטים
ש את עיקרי הקוראן ולהביא להשתלטות למֵמ  לכישלון מועדאלא ניסיון , שחרור של עמים מדוכאים

לפי הקוראן יש ואשר , )תחום המלחמה( חרב-אל-דארהמכונה בפיהם , האיסלאם על עולם הכופרים כולו
  ).תחום המדינות בהן שולט האיסלאם(אסלאם -אל-דארלהשתלט עליו ולצרפו ל

ו עליה מכות של טרור נחתושתיכנע כאשר י, שהמערב הוא חברה דקדנטית ןאיסלאם המיליטנטי מאמיה
 תשלום הכופר לקבוצות טרור ששילמוזאת ויוכיח  ,קשה לומר שהמערב עצמו לא תרם להנחה זו. אכזרי

 ,כנעיתמיד לה ותהמוכנ ,מדינות אירופיות ותנועות פוליטית שמאלניות )ותן משלמישעדילהניח וסביר (
   .)better red than dead(" מוטב אדום ממת"בנוסח 

ב את ההפך "עשתה ארה, תיאוריות ליברליות חסרות שחרמומבולבלת  ,נפטהרווחי  תתאוומת מסונוור
ידידתנו הטובה ", "מתונה"היא הציגה את סעודיה כמדינה  :הגמור ממה שהיה עליה לעשות במצב הנתון

י דאובה לנשים אסור לצאת לבדן לרחוב ובו אשר מדינה מפגרתבעצם בזמן שהיא  ,כדברי קארטר, "ביותר
 ומתן נשק לארגוניכולל מימון , הכל נסלח לה 68.בהעל גנֵ כעונש בה כורתים אברים אשר  ,לא לנהוג במכונית

שגרם נזקים כבדים  ,של סעודיה חרם הנפטגם . ל ישראלעוהעברת נשק למדינות לצורכי תקיפה  ,טרור
ה תדמיתה המעוותת של נותרה בעינ, מ"קריסת בריהלאחר , גם היום. נסלח לה ,ביותר לכלכלה המערבית

  . ואיש אינו שואל מה תעשה סעודיה אם יפסיקו לקנות ממנה נפט ,סעודיה

 מאות חיילים אמריקניםכשהיום  לסדרב עברה "ארה. ב כלפי מצרים וסוריה"הוא הדין בהתנהגות ארה
ואף ב "רהנשיאי ושרי אהוטחו בעלבונות מכוונים כש, בלבנון נרצחו בידי ארגונים הנשלטים על ידי דמשק

שימוש בגז רעיל נגד והשתה לתימן ולמצרים נסלחה פלי. בסחר הסמיםשל סוריה הנכבד  לנוכח חלקה
, עליה מענקים המשמשים לא להעלאת רמת חייו הירודה של העם המצרי הורעפו ;אוכלוסיות חסרות ישע

יניים העובדה שמצרים מחמשת בקביעות את ארגוני הטרור הפלשת. אלא לרכישת עוצמה צבאית
  .היא בבחינת הס מלהזכיר, באמצעות המנהרות הנחפרות משטחה לרצועת עזה

מחלקת המדינה עדיין . ב כלפי המזרח התיכון"לא נראה שינוי באופק מדיניותה של ארה, ולמרות כל אלה
  . ויהי מה, חיזור בלתי נלאה אחר המדינות המוסלמיות: שבויה בקו היסוד שלה
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  סיוע הדדי: ב וישראל"האר .2

  בקו עלייה –סיוע ומכירת נשק לישראל : 1948-1967
אמריקני למדינות הגדיר את התוכניות השונות של סיוע , מזכיר המדינה של הנשיא רייגן, שולץ' ורג'ג

הקשורים ישירות לביטחונה הלאומי ולרווחתה , ב"כלים בסיסיים במדיניות החוץ של ארה": כךהעולם 
סיוע חוץ הוא אחד האמצעים הזולים והיעילים שברשותנו : "הוסיף ,וויליאם שניידר, עוזרו ".הכלכלית

אני : "לשמואל כץ 1989אמר בשנת , סגן מזכיר המדינה, וזף סיסקו'ג69".להגברת ביטחוננו הלאומי
  70".אפילו אגורה אחתמאיתנו לא הייתם מקבלים , שלולא קיבלנו תמורה מלאה על כספנו, מר כץ, מבטיחך

  :ואילך 1948מכירת הנשק לישראל משנת  מדיניות הוכחה מלאה לדברים אלה מספקת

היא קיבלה לכל היותר , כאשר ישראל היתה ענייה ,)1948-1961(עשרה השנים הראשונות -בשלוש  ▪
 יםדולר 700.000-כלומר כ, יםמיליון דולר 9בסך כולל של , או סירות כגון מכוניות "עזר-נשק"

   ;בממוצע לשנה

   ;בשנה יםדולרמיליון  31בעשור הבא עלה הסכום לכדי   ▪

  .לשנה יםמיליון דולר 380-עד לכה משמעותית יבשלוש השנים הבאות חלה עלי  ▪

  .הנשק סופק בהלוואות בריבית מלאה ,היְינו, עד כאן שילמה ישראל על הכל מחיר מלא בדולרים

המחצית  –בשנה  יםלמעלה ממיליארד דולרהנשק שנשלח לישראל שֹווי היה  1984ועד  1974משנת   ▪
  ;והמחצית כמענק ,כקודם ,בהלוואות

   יםמיליארד דולר 2-עתה כ ניתן הכל כמענק והסכום הכולל הוא 1985משנת   ▪
  71.לשנה

היה האמון בה פחות  ,עם הקמתה ,כזכור. ת תדמיתה של ישראל וההערכה אליהובנתונים אלה משתקפ
ששימש נקודת מפנה , 1967הניצחון בשנת עם ים על הערבים ובמיוחד אך עם הניצחונות החוזר, מאפס

בשנים האחרונות הולך . ל ובישראל בכלל"היה לאמריקנים כדאי יותר ויותר לתמוך בצה, במלחמה הקרה
פעולה בין  וקיימת מערכת מסועפת של שיתוף ")המענק האזרחי" ויעם ביטול מה שקר(וגדל המענק הצבאי 
  .זו האמריקניתבין האווירית הישראלית והתעשייה הצבאית ו

מחו , נוצרים ואחרים, יהודים, תומכי ישראל. הסיוע לישראל הועיל תכופות במדיניות הפנימית באמריקה
לכך מתן סיוע כספי נדיב שימש הוכחה . ישראלכלפי לא פעם על היחס המזלזל של ממשלים אמריקניים 

  .ב מעריכה את ישראל ותומכת בה"שארה

ישראלים רבים שאינם מנסים להתעמק במשמעות הכמותית של . אין להגזים בערכו של הסיוע ,תעם זא
הסיוע והמדינה תלויה תלות מוחלטת  ללאסברו ואמרו לא פעם שישראל אינה יכולה להתקיים , המענק
מן  2%-בשנים האחרונות מגיע הסיוע האמריקני ללא יותר מאשר כ. הגזמה פראית, כמובן, זוהי. ב"בארה
  . אם יהיה בכך צורך, בלעדיו סכום שניתן בהחלט להסתדר ,ג הישראלי"התמ

  

  תרומת ישראל 
מגישה ישראל שסיוע הכמעט ואין שומעים על , ב מגישה לישראל"הסיוע שארה אודותבניגוד לריבוי המלל 

ופל ב אינו נ"שהסיוע שישראל הגישה ומגישה לארה ,אולם עבודות מחקר מקיפות מוכיחות. ב"לארה
  :כמותית מן הסיוע שהיא מקבלת

מידע על נשק  – מ היה הסעיף החשוב ביותר"עד קריסתה של בריה: על ברית המועצותמידע   ▪
שווה עשרות מיליארדי דולרים וניתן להסתמך בעניין זה על האדמירל היה סעיף זה בלבד . סובייטי

לשעבר , מאיר רוזן 72.האמריקניהאוויר -מי שהיה ראש המודיעין של חיל, קיגן' ורג'האמריקני ג
בפועל מדובר במערכות נשק . יםמיליארד דולר 50-בסבור שמדובר  ,שגריר ישראל בוושינגטון

פשרו ִא  ,שמסרה ישראל לאמריקה 25-ו 23, 21 מיגמטוסי  :סובייטיות מרובות שנפלו לידי ישראל
של  ו מיליארדיםכחסנו ובדרך ז ,לה ללמוד את מטוסי האויב ולתכנן בהתאם את מטוסיה הבאים

שישראל הביאה מפשיטה על חופיה המזרחיים , מכשיר הרדאר הרוסי ;דולרים אמריקניים יקרים
פיצוח  ;טנקים מסוגים מתקדמים; ב"מיליארדים עבור ארה 7ך כחיסכון של הוער, של מצרים

, יהשהמידע  סיפק –שהיתה זהה לזו של ארצות ברית ורשה , טילים בסוריהנגד מערכת ההגנה 
העבירה , שיחד עם מודיעין על נשק מאליו מובן. גבוהגם בעל ערך כספי , בנוסף לערכו הצבאי

הוא נאום לכך דוגמה . מ"גם מודיעין כללי על הנעשה בארצות הערביות ובבריהב "ישראל לארה
  .והצליחה להשיגלאחר שזו לא  שישראל מסרה לאמריקה, ועידה העשריםווב ב'חרושצ

ניסיון שנרכש ה: שדה ניסוי של נשק אמריקניהפכה ישראל ": תנאי אמת"האמריקני בניסוי הנשק   ▪
במלחמות ישראל והשיפורים שהציעה או ביצעה ישראל בסוגי הנשק השונים היו בעלי חשיבות 
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לגידול  והביא ,כאשר נשק אמריקני בידה ,שניצחונותיה של ישראל כךשלא לדבר על , אדירה
  .של קניית נשק רוסיקני בעולם ולהקטנה משמעותית משמעותי ברכישת נשק אמרי

ל חסך לאמריקנים את הצורך להציב חיילים במזרח "לשכוח שעצם קיומו של צה אין: ל"צה  ▪
ון וכימ, ובתקופה מסוימת אמריקה חסכה שליחת נושאת מטוסים למזרח הים התיכון ,התיכון

  .דרשיי אם, האוויר הישראלי יוכל לעשות את העבודה-שהניחה שחיל

 ,ובמיוחד באחרון ,בשני העשורים האחרונים: פיתוח ושיפור נשק אמריקני בידי ישראל –שילוב ידע   ▪
. ב"צבאות ארה מבחינתיותר בתופסת התעשייה הצבאית והאווירית של ישראל מקום חשוב 

, לתעשיית הנשק האמריקניתהתעשייה הצבאית הישראלית פעולה בין  בתחומים רבים קיים שיתוף
כמקובל בין תעשיות  ,צוא הצבאי הישראלייהממשל האמריקני להגביל את הן ם כי אין זה מונע מא
השתמשו האמריקנים בטכניקות וטקטיקות מיוחדות  1991במלחמת המפרץ בשנת  .חרותתמ

י דלק שפיתחה ישראל הגדילו באופן מכלֵ . האוויר הישראלי-קרקע שפיתח חיל-וירובמלחמת א
מחרשות מוקשים שסיפקה ישראל עזרו בפילוס  ;F-15עולה של מטוסי הפ משמעותי את טווח

הנחתים -גשרים ניידים שמקורם בישראל היו בשימוש חיל ;נתיבים בשדות מוקשים עיראקיים
מערכת ; מת לילהיבלח קוברהמשו את מסוקי היון שפיתחה ישראל שמערכות איּכ; האמריקני

כן פיתחה התעשייה הצבאית -כמו; בלקהוקוקי במס הה לגובה נמוך שפיתחה ישראל הופעלאהתר
שקפות לראיית עוד סיפקה ישראל לכוחות האמריקניים ִמ  .קוטומהן יעיל לשיגור טילי הישראלית ּכַ 

  .אפודי מגן ומסכות גז, לילה

ין וכאפס לעומת סוגי נשק אהיא כ, מרשימה ככל שתהיה, רשימה זו: פיתוחים ישראליים  ▪
בשנת , ב שימוש במלחמת עיראק השנייה"ישראלי בהם עשתה ארה פיתוחתוצרי ישראליים או 

בהם ששהגדולים , מטרים 9של  ת כנפייםטמובעלי טים מגודל כף יד ועד "טים ומל"מזל. 2003
החל , רה ארוכה של תפקידיםטים משמשים בשּו"המל. שעות 12מסוגלים לשהייה באוויר של עד 

ידי יצירת מטרות -על, מטוסים ידידותיים וונים אלהמכבהטיית טילים  כלהממודיעין בזמן אמת ו
מאפשר לצוותי ו, המחובר לסרבלשפיתחה ישראל ב מצוידים במכשיר "כל טייסי ארה .מדומות

שקפות ִמ  עוד סיפקה ישראל. רוםילט במהירות רבה את הטייס שנפל או נחת נחיתת חהצלה לַמ 
במסוקי הקרב  ;ולשלוח אליה טיליםלהתכוון אל המטרה  ,באמצעות מבטו של הטייס ,המאפשרות

שקפת ִמ  ;כדי לכוון בדיוק אל המטרה, אלא לתותחן יתנרא המותקנת מערכת לייזר שקרנה אינ
הרכב המשוריין עטופים מבחוץ  לוחות המגן של ;מערכת ניווט ומד טווח לייזר, לילה ובה מצפן-יום

ין הריגול ילוו ;ר משוכלליםמכשירי קש ;מתפוצצות כאשר פוגע בטנק טיל נגד טנקיםשבפלטות 
מאפשר  ,פופאיי ,אוויר ישראלי- טיל אוויר ;מספק מידע מודיעיני בעל חשיבות רבה אופקהישראלי 

מספקת אינה אלא חלק ממה שרשימה זו . מ"ק 80למטוסים פגיעות מדויקות אפילו ממרחק 
  .ב"ישראל לארה

שערכו הדולרי שווה , בריתה ישראל- לתסיוע צבאי מבע מקבלתב "שארהאין ספק , הללולנוכח הנתונים 
אולם בעת שהכל יודעים על העזרה הנדיבה . הסיוע האמריקני לישראללסך , ואולי אף יותר, לפחות

לתועלת נם מודעים אי –כולל רוב תושבי אמריקה וישראל  –מרבית העולם , ב לישראל"שמושיטה ארה
ב אינה מרבה לדבר על הסיוע הצבאי "רהאין זה מפתיע שא. פעולה זה תוףיב מש"הרבה שמפיקה ארה

, לאורך שנים רבות, אבל בשום אופן אי אפשר להבין מדוע המנהיגות הישראלית ,שהיא מקבלת מישראל
  .ב ובעולם כולו"היה מחזק את מעמדה של ישראל בארה כיאין ספק  אשראינה מפיצה את האמת בנושא 

, דברלא שילמה אמריקה  –קרב -בשדה נשק רים וניסויישיפו, יוכולל מודיעין למינ, על כל הסיוע הישראלי
כניתנת על , ב"שרבים מכנים את העזרה שישראל הגישה לארה ,אפוא, אין זה מפתיע. הכל הוגש לה חינם

  ".מגש של זהב"

  

  ישראל מנוצלת ומרומה. 3

כדי , ישראל מאז הקמתה שלשנים  55משך ב ,ב הכל"עשתה ארה, עם רודנים אפלים יהבמסגרת עסקות
ואף הפריעה לה להכות בתומכי  ,להתגבר על אויביה שתקפו אותה על לא עוול בכפהמלמנוע מישראל 

 ,ערבי-היא קיבלה למעשה את הדרישות של המדינות הערביות לגבי מה שקרוי הסכסוך הישראלי. הטרור
נציג מחלקת , ניס רוסאמר ד אלא בעלמ. דרישות אלותקבל אף היא היא לוחצת על ישראל ללא הפסק כי ו

 והדבר ,ב מסוגלת לעצור את ישראל במלחמותיה"רק ארהכי שהערבים יודעים , המדינה בסכסוך הנדון
   .'מצרים וכו, ב עם ירדן"משמש בסיס מסוים ליחסים של ארה

  :הפיך-ב גרמו לישראל נזק בלתי"להלן חלק משורת אירועים קריטיים בהם מחדליה או פעולותיה של ארה

   ;ב דבר כדי למנוע מן הארצות הערביות הסובבות את ישראל מלפלוש אליה"לא עשתה ארה 1948-ב  ▪

  ;ש"ויוון ישראל במלחמת העצמאות ואת הכיבוש המוצדק של רצועת עזה יצחמנעה את נ 1949-ב  ▪
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  ;רשה את ישראל בבושת פנים מסינייג 1957-ב  ▪

   ;ה נוספת עם מצריםלקיים את הערבויות שנתנה למניעת מלחמסירבה  1967-ב  ▪

ובכך מנעה  ,דרשה אולטימטיבית מישראל לשחרר את הארמיה המצרית השלישית הלכודה 1973-ב  ▪
  ;רות הניצחוןימישראל את פ

לשפר את  כשהמטרה המוצהרת מפורשות היא ,דרשה אמריקה מישראל לסגת בסיני 1974-ב  ▪
  ;מצריםעיני ב המעמדה של

שבמציאות , ה הסעודית הדורשת הקמת מדינה פלשתיניתתומכת אמריקה בהצע 2003-ב, עתה  ▪
 . העכשווית תהיה בהכרח מדינת טרור

אמר כי ש(ולא סברה שקביעתו של הנשיא רייגן  ,לשלם לערבים במטבע ישראליתמיד  אמריקה ניסתה
. מקבלתמחייבת יחס שונה מזה שישראל ) היו הסובייטים יושבים על הנפט הסעודי ,אלמלא ישראל

את מחלקת המדינה  הלא הביא, על אלפי קורבנותיה, יורק-אפילו הפלת מגדלי התאומים בניור שרמתב
או להפחית מחשיבות אינטרס הנפט כגורם היחיד  ,להתחיל לראות את המזרח התיכון באור שונה מבעבר

  . בקביעת מדיניותה באזור

לא יחול שינוי מהותי  –סלמית מו-המנטליות הערביתב שיקולי נפט וחוסר הבנה של "שולטים בארהכל עוד 
 ,ב מה קורה ולמה"עד שתבין ארה, ניצחונות לא מעטיםצפויים עוד  קאעידה-אל ולארגון, במדיניותה

למדינות תומכות , סלחני, אסור שיהיה קיים חוק אחד, ראשית :לנקוט לשינוי המצבעליה אמצעים  לוובאי
אסור לעשות עסקות נסתרות עם טרוריסטים . ותלמדינות שפוי, מחמיר, וחוק אחר –טרור בעולם הערבי 

  . משום שאינם כאלה, מנוצליםוסכנים להתייחס אל הערבים כִמ אל לה , ושנית; ותומכיהם למען רווחי נפט

  

  מנהיגי ישראל משתפים פעולה בניגוד לאינטרס העצמי. 4
  מול שארית הפֵלטה –מדינות בעלות נפט  21

להקמת  ותהתנגדגרסה , טרם הקמת מדינת ישראל, ה של אמריקהמדיניות, בחלק הראשון כפי שראינו
, ראש ממשלת בריטניה בימי המלכה ויקטוריה, זאת בהתאם לכלל שקבע לורד פלמרסטון. מדינה יהודית

ב "מומחי מדיניות החוץ של ארה". לא על מחויבות מוסרית, יחסים בין מדינות מבוססים על אינטרסים"ש
ואת ל הקמת מדינה ליהודים אינה שווה את הפגיעה באינטרסים של נפט עמדו אז על כך שהתוצאה ש

  . מדינות ערביות 21עוינותם של 

בעיקר , של העם היהודי באירופה וסבל –טיעון מוסרי הציגה ישראל , לעומת נכסים אלה של העולם הערבי
ויחסה לישראל  ,זההמדיניות האמריקנית שקלה את אלה מול . בימי השואה בעת מלחמת העולם השנייה

אמברגו נשק , 1957-מוצדק מסיני במלחמת העצמאות וב-רוש בלתייג, זלזול: בהתאם למשוואה גובש
כאשר עמדה שאלת ההכרה במדינת , עוד בימי הנשיא טרומן, אולם. ממושך עד מלחמת ששת הימים

בכך הפכה . יםמדינת היהודהתברר שאין לטרומן סיכוי להיבחר לקדנצה שנייה אם לא יכיר ב ,ישראל
מציאות זו ריככה . פניםהמדיניות הנוגעת גם לבעייתה של מדינת ישראל מבעיה של מדיניות חוץ לבעיה 

והיתה מאוחר יותר אחד הגורמים לסיוע הכספי האמריקני  ,ב"מצד אחד את מדיניותה העוינת של ארה
  .לישראל

  

  התקפלות בטרם עת

מעמד של ישראל היתה על סף . מלחמת ששת הימים להשתנות לאחריכול היה  ,אמור לעילכ ,המאזן
. וצבאותיה מוצבים בקרבת בירותיהן של סוריה ומצרים ,השלטת על שטחים נרחביםאזורית מעצמה 

הניצחון במלחמת ששת הימים היווה נקודת מפנה במלחמה הקרה ופגע קשות ביוקרת , יתרה אף מזאת
  . הנשק הסובייטי

התברר : ות מדינית והעמידה עצמה מראש בעמדת נחיתות מסוכנתאולם אז הוכיחה ישראל קוצר רא
בתשובה לשאלה  ,אשכול ולוי, לסגת מכל השטחים –" תמורת שלום" – דיין מוכןב ולעולם כי משה "לארה

". ניותיהוישראל תשלם ברצון לממשלת מצרים דמי מעבר לא"ענה ש, מה יעשה ברווחים מתעלת סואץ
  . מעצמה אזורית לתפקידן יוכנה עדיישראל אינה מהעולם נוכח כי 

מחלקת יצאה , ב באזור"חרף העובדה שישראל העלתה את מעמדה ויוקרתה של ארהכי , אפוא, אין פלא
לא  –פיה תיסוג ישראל מכל השטחים תמורת -על ,הצעה מחוצפת: רס'תוכנית רוגבהמדינה האמריקנית 

ביותר של ישראל על והקשה הניצחון הגדול  ,במלחמת יום הכיפורים. לוחמה ערבית-הכרזת אי –ייאמן 
כדברי משה , רות הניצחון מישראליאת פ, מזכיר המדינה של הנשיא ניקסון, ר'גזל הנרי קיסינג, אויביה
ב לזכות בנקודות אצל "של מנהיגי ארהרצונם המתמיד ". ב במצרים"לשפר את מעמדה של ארה"כדי , דיין

  . בעידודה של ישראל, נונותר בעי, הערבים על חשבונה של ישראל
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  ב על ישראל נוגדים את האינטרס האמריקני"לחצי ארה

בעיקר , ישראל בעמדותתומכת מחלקת המדינה של הממשל האמריקני בעמדות הערבים ולא  1948משנת 
 ,קו הירוקגבולות החזור לתישראל כי  דורשיםהם . ם של מדינת ישראליבמה שנוגע לגבולות העתידי

. להתקיים מחייב גבולות רחבים יותר הסיכוי שלהישראל סבורה שעצם ". גבולות אושוויץ"גם  יםהמכונ
השקפתה של מחלקת , על-של מעצמת ממעמדהכפי שמתחייב , נשיא אמריקני עסוק בדברים רביםוהיות 

העובדה שאמריקה מכרה לישראל נשק רב ואחר כך גם העניקה . המדינה היא בדרך כלל גם עמדת הנשיא
מענקים  ןומקבלות אף ה וארצות ערביות רבות קיבל. אין בה כדי לשנות את העובדה, לא תשלוםאותו ל

  .ואין כאן ייחוד לישראל ,בכסף ובנשק רב

השפעה רבים אחרים -מדיניותה של מחלקת המדינה לא היתה תמיד מקובלת על הקונגרס ועל בעלי
כל לא היתה  ,ערבי-של העימות הישראלי אך בנקודה המרכזית והיסודית. המדיניות האמריקנית בקביעת

מישראל יינטל בכך . גבולות מדינת ישראל יהיו לכל היותר גבולות הקו הירוק: ה מן העמדה הראשונהיסטי
הכרחי וה, להבטיח את מעמדה כמעצמה אזוריתכדי לה הדרוש , מכפיל העוצמה האסטרטגי המכריע

  .הישרדותהעצם להבטחת 

, יותראף ואולי , ב את כל מה שעושים ליריב בפוליטיקה הבינלאומית"ה ארהעשת ,כדי לממש מדיניות זו
ב פעלה נגד "ארה ."ו"ברית בכיר מחוץ לנאט-בעל" תקופה ממושכתלה היתה ש, וזאת למדינה מקורבת

 ,הוליכה אותה שולל, לא קיימה הבטחות, רימתה את ישראל לא פעם, ם"ישראל במישור הדיפלומטי ובאו
  .חצים כבדים ביותר מסוגים שוניםוהפעילה עליה ל

, לל תמיכתהגאמריקה במתנגדים לנפט וההנחה שהערבים  ים שלאינטרסוא הרציונל למדיניות זו ה
לעוינות באשר ו ,מ"הבטחת זרימת הנפט איבדה את חריפותה אחרי קריסת בריהאלא ש. בישראל, כביכול
רואה  קאעידה-אלמוכיחה ש, לא בישראלדווקא באמריקה ו קאעידה-אלהרי הפגיעה הקשה של  – הערבית

המעמידים  ,אורח חייה ותרבותה שלאלא ב ,לא בגלל תמיכתה בישראל" השטן הגדול"באמריקה את 
  .לי ולא את הנאמנות העיוורת לאללהאבמרכז את האדם הרציונ

  

  מה רוצה האיסלאם המיליטנטי

מחלקת המדינה חייבת . נות מוסלמיותמדי 53הכל -חברות סך ם"באוו ,מוסלמיות-מדינות ערביות 21 נןיש
מי יכול לדרוש ממנה לתמוך , ולאור מאזן כוחות זה ,לשמור על האינטרסים של אמריקה ולא של ישראל

 ,ימי קארטר'אך כדאי לזכור את דבריו של הנשיא ג, אלה הן עובדות שלא ניתן להתעלם מהן ?בישראל
דרישה זו  .את הדרישה להקמת מדינה פלשתינית, בשיחה אישית, אף מנהיג ערבי לא העלה כללכי שאמר 

המדינות המוסלמיות אין כל התנגדות שישראל תשלוט  53- רבות מכי ליש יסוד להניח . מועלית רק בפומבי
ולא עוד אלא שגם אי אלה מדינות ערביות אינן מתלהבות מהקמתה של מדינה , ישראל כולה-בארץ

התומכות האמיתיות בהקמת מדינה . לום במזרח התיכוןשתעורר ללא ספק סכנות רבות לש, פלשתינית
ובעבר עיראק של (ובראשן סעודיה  ,כמו איראן וסוריה, מיליטנטיות- פלשתינית הן מדינות איסלאמיות

. עצם הבטחת קיומו של המערבעל מאבק בתן ילאמריקה צפוי עימות קשה אשמדינות  – )סדאם חוסיין
דעה סותרת את ההמציאות . ת רק יחמירו את מצבה של אמריקהלחצים על ישראל והקמת מדינה פלשתיני

ישראל משום מתנגד ל ואה :להפך. ב משום שהיא תומכת בישראל"ארהל מתנגדשהאיסלאם המיליטנטי 
, חרּב-אל- דאר הוא א להפוך ברבות הימים את כל מה שהיוםייהאד ה'מטרת הג. שהיא חלק מן המערב

 – אסלאם-אל-דאר לחלק מ, )שנמצאות באזור הֶחֶרב(אויבות בכוח ולפיכך  ארצות לא מוסלמיות ,היְינו
  . שולט האיסלאם ןצות בהאר

בראש רשימת ו 73.ה מוסלמיתארצות שהיו בעבר בשליטלידיו להחזיר  איסלאםכל חשוב ללאולם קודם 
ם על להגיש לערבי, מבחינתה, אסור לאמריקה. נמצאת ישראל, גם בוסניה וקוסובו ותבה כלול, וארצות אל

ישראל ולא -במישור של ארץ לא, צעד כזה בוודאי ובוודאי לא יביא לשלום. מגש של כסף ניצחון על ישראל
רק יגביר את תאבונו של האיסלאם להשתלט על מדינות אחרות במערב ואת אלא , במישור הגלובלי

מה ועִ  ,ב"שארהח להניסביר . זה בוודאי מנוגד לאינטרס של אמריקהדבר . בהשגת המטרההעצמי ביטחונו 
על ממשלת ישראל מוטל . טרם הבינו את המשמעות האמיתית של הטרור המוסלמי, מרבית המערב

  .התפקיד להסביר להם את המציאות

  

  סיכון עצם קיומה של ישראל
שוושינגטון , קל וחומר מבחינתנו, ב"ה של ארההן מבחינת, אין זה מוצדק, הללושיקולים כל הבר למעֵ 

בעבר שמענו מפי מדינאים . בריתה היחידה באזור-מסכנים את עצם קיומה של בעלתצעדים הבתנקוט 
מי כמוהם יודע שלא רצינו ". אך לא על הכיבושים שלכם, אנחנו מוכנים להגן עליכם: "אמריקנים

האם . לכן משפט זה מנותק מן המציאות. ידי משטרים ערביים אגרסיביים-ונדחפנו אליהם על" כיבושים"ב
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אמריקה לעתים הרי ? ב"בארה לחלוטיןקיומנו יהיה תלוי שו" גבולות אושוויץ" לאותםחזור כוונתו שנ
ו מן נוכפי שלמד. בעתיד ןואין שום יסוד לסמוך עליה ,קרובות לא קיימה את הבטחותיה לישראל

הגנתה של ישראל חייבת ! לא. סופו להיכחד –מי שמוסר את ההגנה על ארצו למדינה אחרת  :ההיסטוריה
  .ל"ות בידי צהלהי

  

  השַמים לא נפלו

 ,מה עוד שבמקרים לא מעטים. הפעולה של רבים ממנהיגי ישראל עם מדיניות זו שיתוףאת קשה להבין 
, ישראל פעלה כפי שנכון לה. לא אירע דבר –ישראל לא הסכימה לקבל את המדיניות האמריקנית  כאשר

גוריון למרות לחצים אמריקניים כבדים ביותר - ידי בן-הכרזת המדינה עלכך  :לעמדה האמריקניתובניגוד 
שדחה על הסף את ההתנגדות , ידי מנחם בגין-או הפצצת הכור הגרעיני העיראקי על ;להימנע מהכרזה

בכל המקרים . ב תמיד התנגדה לה"ארהשע "וכמובן מדיניות ההתנחלות ביש ;האמריקנית להפצצת הכור
. יה השעיה או דחייה של משלוח נשק לכמה חודשיםלי האהמקסימ" עונש"השמים לא נפלו וה ,הללו

. נגרס והעם האמריקני מול הנשיא וממשלתווידי הק-לעתים קרובות נתמכה ישראל בעימותים אלה על
עמידה איתנה של  –ב ועם אפשרויות הלחץ המרובות "עם כל העוצמה של ארה. חשוב מאוד להבין נקודה זו

  .פו של דבר להסכמת הממשלישראל על האינטרס שלה תמיד הביאה בסו

  

  ?מדוע משתפים מנהיגי ישראל פעולה נגד האינטרס של ארצם
היא , לא רק מבחינת הבנת העבר אלא לא פחות מזה מבחינת ראיית העתיד, השאלה החשובה ביותר

שחרף היתרונות והניצחונות בהם , השאלה מדוע שיתפו מנהיגי ישראל פעולה עם המדיניות האמריקנית
ידי תשלום במטבע - המשיכה לנסות בכל הזדמנות לזכות בהישגים אצל הערבים על, תה ישראלזיכתה או
  ? ישראלי

שהערבים  ,מוטעיתכשהתבררה  ,היתה האמונהלהתנהגות הישראלית סביר להניח שהסיבה העיקרית 
שלת רק כך אפשר להבין את נכונותה של ממ. ויתורים ישראליים יקדמו אותושוו ,בשלום, כמונו, רוצים

  ".שלום"תמורת  1967- באשכול לסגת מכל השטחים שנכבשו 

איך לא  ?לוותר על כל סיני תמורת פיסת נייר חסרת ערך, ממשלה בהיותו ראש, ומדוע הסכים מנחם בגין 
, לקחת מתוקפן את הבסיס הקרקעי לתוקפנותו העומד בניגוד לנוהג הבינלאומי, הבין בגין שמעשהו זה

כן מדוע היא נסוגה ממה שבדין יכלה להחזיק -שאם לא, נה קורבן של תוקפנותיציג את ישראל כמי שאי
צבאות שאיימו  מולכיצד יכול היה בגין לחשוב שוויתור על שטחים שנכבשו תוך כדי מלחמת הגנה ? בו

לא הבין שלישראל אין  כיצדה? "שלום תמורת שטחים"ה ניכול לשמש למה שכו, את ישראל להשמיד
שהערבים רוצים  מלבד בכך, מעשהו הוא תוצאה של אמונה מופרזת בחוזים? ן שלוםשטחים ולערבים אי

. ביב בעת מלחמת העולם השנייהאל בתשה עם בגין ברחוב יתיאר באחד מספריו פג ישראל אלדד .שלום
ענה  ,"כמו כולם, מדוע אינך עורק" ,על שאלתו של אלדד. בגין היה במדי הצבא הפולני ששהה אז בארץ

  ".נשבעתי אמונים לצבא פולין! ינני יכולא: "ןבגי

טילים  39וספג , ב בעיראק על ההגנה העצמית"יצחק שמיר ויתר בזמן המלחמה הראשונה של ארה
ערער את ישראל ול הכיצד לא הבין שבכך פגע פגיעה קשה ביותר בהערכ. במלחמה שלא נגעה כלל לארצו

צעד שעמד בניגוד מוחלט למדיניות  – דועידת מדריוהסכים ללכת לזה כיצד ? הכושר ההרתעה של
עידות בינלאומיות המשמשות למעשה להוקעתה של ישראל ושנים להימנע מלהיגרר לו-ישראלית רבת

  ?והעמדתה לדין בפני פורומים עוינים

  :שהשפיע על ויתוריהם של ראשי הממשלההוא מכלול של גורמים 

כי שטען , האוויר לשעבר-מפקד חיל ,בני פלדבל נשכח את דבריו של אלוף  :מסורת, ראשית  ▪
של כנראה שמסורות . מאשר כממשלה" ועד קהילהו"ממשלות ישראל מתנהגות תכופות יותר כ

  . גם אם השתנו התנאים, תוך לילה למדיניותאינן הופכות ב, שתדלנות משך מאות שנים

ראל כידידה ודורשת ידי מנהיגי יש-ב על"הוצגה ארה ,כן- ועוד לפני ,מיום קום המדינה :הקהל-דעת  ▪
ממשלה ישראלי לנשיא  עימות בין ראש. דבר כזה במדיניות בינלאומית קייםכאילו ש –טובתה 
ובדרך כלל גם  ,שאנשי עיתונות ורדיוכבייחוד , לתמיכת הציבור, לרוב, אינו זוכה, אמריקני

, י לקיומנוין מאמינים שהסיוע האמריקני הכרחירבים עד. מלבים את חרדות הציבור ,האופוזיציה
  .בישראל ג"מן התמ 2%מהווה אלא  נופי שהיום אי-על-אף

כדוגמת הבטחתיו של הנשיא בוש האב , ידי הבטחות שאינן מקוימות-פיתוי אמריקני על: הבטחות  ▪
  .ועידת מדרידושלא קוימו ב ,ליצחק שמיר
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אמונת , ורכאמ: ישראל בכנות רוצה ומעדיפה שלום על פני כל אפשרות אחרת, והגורם המרכזי  ▪
רק . שמנהיגי הערבים בסופו של דבר רוצים שלום כמונוהיתה , עד לאחרונה, המנהיגים הישראליים

נכונותם של הערבים לקבל את -ואי ,גיסא מוסלמים מחד-הטרור הבינלאומי האכזרי של ערבים
כי ים שהחלו מבינ, פקחו את עיניהם של רבים, גיסא מאידך IIוויד ייהצעתו של אהוד ברק בקמפ ד
  . פחות מאשר חיסול הישות הציוניתשום דבר שהוא הערבים אינם נכונים היום ל

  

  חוזרת-החמצת הזדמנות חיונית ובלתי

העוצמה הבולטים של  אחד מסמלי, עידן חדש נפתח בתולדות האנושות עם קריסת מגדלי התאומים
, איסלאם המיליטנטיבין כי ההעולם מ החל ,לראשונה. המשתאות של תושבי העולם םנוכח עיניה, אמריקה

. נוצרי-פי הכללים הנהוגים בעולם היהודי-פועל שלא על, השולט או משפיע על רבות מהמדינות הערביות
והחל לומד את  74,יליזציותווהציהתנגשות לספרו של סמואל הנטינגטון העולם המערבי החל נותן דעתו 

המערב עומד והוכח כי , אסלאם-אל-דארל מו חרב-אל-דארהמשמעות של באחת הובנה  .מהות האיסלאם
לראשונה . ושאין מנוס אלא לנצח בה ,מוכרים-מוכרים ובלתי, בפני מלחמה קשה שתתנהל בכל האמצעים

אל מנחיתה מכה רולראשונה היה מוכן לראות את יש ,חש העם האמריקני על בשרו את המשמעות של טרור
, שהבטיח ,ובחר ברוב גדול באריאל שרון ,הציבור בארץכך הבין את הדברים גם . פי"ניצחת על הטרור האש

חוזרת להציג -היתה זו הזדמנות בלתי. יעשה זאת גםכי הוא יודע כיצד מחסלים טרור ו, עם קבלות בידו
במצב החדש שנוצר נזהר הנשיא . כיצד מחסלים טרור ביעילות, אכול הספקות, בפני העולם המערבי

  .פ"הרש שללה וסיחהתומכים בהתקבלו איתותים  –הפך ואף ל, האמריקני מלאיים על ישראל

בימי מלחמת יום " מלך ישראל", מגדולי הגנרלים בדורו, שרון אלארי. גודל האכזבה כן כגודל הציפיות
הכריז על הצורך בהקמתה של , לוושינגטון הלוך וחזורנסע  –במקום לצאת למלחמת חורמה , הכיפורים

מפת "והיה כנראה שותף בגיבוש היסודות הראשוניים של  ,לישרא-מדינה פלשתינית בתוככי ארץ
נגד עיניו מאות רבות של ישראלים נהרגים באכזריות חסרת תקדים וזאת בשעה שהוא רואה ל". הדרכים

לה את התנהלותם לקּושפוט אם ניתן ל. קשה להבין את התנהלותו של שרון. בידי הטרור הערבי המשתולל
הרי אי אפשר בשום אופן לומר זאת על , בינו את האיסלאם ואת מטרותיומתוך הנחה שלא ה, של קודמיו

ישראל -עומדת לקום בארץההוא יודע שהמדינה הערבית , בספטמבר 11-הוא פועל בעידן שלאחר ה. שרון
שהשכלתו ההיסטורית מצומצמת ואסטרטגיה , שרון. תהיה מדינת טרור ועלולה לחסל את הישות הציונית

מאמין כנראה שבהיותו אמן הטקטיקה ישיג לבסוף את נטרולו או חיסולו של , וה הצד החזק שלנאינ
משפט בישראל ובהאג ומעדיף שלא לנקוט צעדים שאויבי -תיחושש מב, ואולי שרון דואג לתדמיתו. פ"אש

  .ישראל עשויים להוקיעם כפשע מלחמה

  

  מפת הדרכים 

   :תחילה הבטחות. פגוע בישראלב ל"הוא טיפוסי לדרכה של ארה" מפת הדרכים"מה שקורה עם 

   ;לפני הכל הפסקה מוחלטת של הטרור  )א

   ;סילוקו של ערפאת מעמדת השפעה  )ב

   ;ממשלה שאין לו קשר עם טרור ראש ימינו  )ג

  . רוק מוחלט של תשתית הטרוריפ  )ד

ג מאזן מצי- אבו ;ערפאת לא סולק? פועלמה קורה באך . לפני שישראל תצטרך לעשות משהו את עודכל ז
שאין הם  ,מאזן-לאן ושל אבוחמשמעית של ד-הודעה חד ;מי שבא אחריוגם עצמו כשליחו של ערפאת וכך 

דרישות  –ואף ממלאה  –ובינתיים ישראל נדרשת  .והטרור נמשך. מתכוונים לפרק את תשתית הטרור
הערבית  הקלות לאוכלוסייהולמתן , אנשי טרור מובהקיםהם שלפחות בחלקם , ר אסירים ועציריםולשחר
בשעה  ,הדרישות החשובות מהם לגבימה שקרה זה ויתור מרחיק לכת לערבים , במילים אחרות. ע"ביש
  .מעל ומעבר לנוסח המקורימחמירות  דרישות מישראלשה

כל . רמה נגד ארגוני הטרור ולחסלםונראה אפוא שלבסוף לא תהיה לישראל ברירה אלא לצאת למלחמת ח
הרי היא בפועל מעצמה צבאית , אף ששטחה של ישראל קטן. רבנותדחייה רק תגדיל את מספר הקו

 75,הצבא האמריקני במלחמת עיראק השנייהשימש את ח הישראלי ש"הרשימה החלקית של האמל. אזורית
פי שהיא אינה אלא חלק ממה -על-אף, היא מרשימה ביותר ומוכיחה את עוצמתה הצבאית של ישראל

ה הצבאית והאווירית של ימיכולתה של התעשילק קטן בלבד ומייצגת ח ,שישראל מספקת לאמריקה
החיזבאללה , חיסול החמאס: שישראל מסוגלת לנצח במשימה העומדת בפניהלכך הוכחה ה והיז. ישראל
  .איש לא יעשה זאת בשבילה. פ"ואש
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מבוהלים מדברי הבלע של מדינות אירופה המערבית המנסות להטיל עלינו את חרפת  ,אנשים בישראל
מי שמכיר את תולדות . תמיד: התשובה היאו" ?עד מתי תאכל חרב: "נוהגים לשאול, לוניאליזםהקו

לפעמים בפועל ולפעמים , ם חי על חרבויודע שכל עַ  ,21-וה 20-הואפילו רק את תולדות המאה , העולם
נלחמה אפילו אמריקה הגדולה . אויביו יכוהו קשותכי ם שמניח את חרבו אינו יכול להתקיים עַ . בכוח

מלבד , באפגניסטן ושוב בעיראק, בעיראק, בבוסניה, וייטנאםוב, יה בקוריאהיאחרי מלחמת העולם השנ
  ".ייכון למלחמה – שלוםבהרוצה " ,וכפי שידעו עוד הרומאים העתיקים. כמה מלחמות קטנות
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