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כשבעה חודשים לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים נפגשה ראש הממשלה גולדה מאיר עם נשיא
ארצות־הברית ריצ'רד ניקסון ( .)Nixonהייתה זו פגישתם האחרונה של שני המנהיגים בטרם פרצה
מלחמת יום הכיפורים .מלחמה זו שינתה ללא הכר את המציאות הגאו־פוליטית במזרח התיכון ,את
היחסים בין מדינות האזור ואת מעמדן של המעצמות באזור.
פגישתה של ראש הממשלה עם הנשיא האמריקני התקיימה כאשר מצבה הגאו־פוליטי של ישראל
היה נוח למדי :במרס  1973מלאו שנתיים וחצי להפסקת האש שהושגה בין ישראל למצרים באוגוסט
 1970בתיווכה של ארצות־הברית .ישראל המשיכה לחוש שיש לה עליונות צבאית מוחלטת על
מדינות ערב בכלל ועל מצרים בפרט .בישראל ובארצות־הברית רווחה ההערכה שגם מצרים מכירה
בעליונותה הצבאית של ישראל ,ושכל זמן שהערכה מצרית זו תהיה בתוקף ,תישמר הפסקת האש
לאורך תעלת סואץ.
אנשי צבא ויועצים סובייטים רבים עזבו את מצרים ביולי  ,1972והיחסים בין ברית־המועצות
למצרים היו בשפל מתמשך .גורמים ביטחוניים בישראל העריכו כי מצרים לא תעז לצאת למלחמה
יזומה בלי גיבוי של ברית־המועצות .תהליך הדטנט (הרפיית המתח) בין שתי מעצמות־העל נמשך
על אף חילוקי הדעות ביניהן בשאלת דרך יישומו של הפתרון המדיני במזרח התיכון ,ונראה היה
כי ההנהגה הסובייטית תחשוש לתמוך במהלכים צבאיים שמן הסתם יובילו להחרפת היחסים בין
המעצמות .מציאות זו חיזקה בישראל ובארצות־הברית את ההערכה שאין למצרים אופצייה צבאית
של ממש מול ישראל בעתיד הנראה לעין.
התהליך המדיני בין ישראל ומצרים היה שרוי בקיפאון מתמשך מאז שנכנסה לתוקפה הפסקת
האש ביניהן באוגוסט  .1970ארצות־הברית נמנעה מלהפעיל על ישראל לחצים כבדים על מנת
שתגמיש את עמדותיה המדיניות ותסייע בהתנעתו של התהליך המדיני במזרח התיכון .השקט
הממושך יחסית בזירה הביטחונית ִאפשר את המשכה של הצמיחה הכלכלית הגדולה שהחלה בישראל
מיד לאחר מלחמת ששת הימים .ישראל אף נהנתה באותה העת מהידוק הולך וגובר של שיתוף
הפעולה האסטרטגי עם ארצות־הברית ,והדבר תרם רבות להרגשת הביטחון הכללית.
בנסיבות אלה אין תמה שבחוגים רחבים בציבור וגם בהנהגה הלאומית השתררה תחושת ביטחון
ושביעות רצון מן הסטטוס קוו .נדמה היה שאין באופק גורם שיוכל לערער באורח משמעותי את
המשך המצב הקיים ,והמציאות הקיימת נראתה נוחה למדי ,למרות הסיכונים שהיו כרוכים בה מטבע
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הדברים .להנהגת המדינה לא נראה היה שכדאי
לנסות לשנותה על בסיס התנאים שהציג הצד הערבי.
סיסמת הבחירות של 'מפלגת העבודה' לקראת
הבחירות לכנסת השמינית ,שהיו אמורות להתקיים
בשלהי אוקטובר  ,1973שיקפה באורח חד וקולע את
אווירת זחיחות הדעת שמשלה אז בכיפה במדינה:
'מעולם לא היה מצבנו טוב יותר'.

מהלך המפגש בין מאיר לניקסון
סוגיית ההסדר המדיני ומשלוחי הנשק לישראל
ראש הממשלה מאיר באה לביקור רשמי בארצות־
הברית בשלהי פברואר  ,1973מיד לאחר מפגשיו של
ִ
חאפ ֹז ִאסמאעיל ,היועץ לביטחון לאומי ואיש אמונו
של הנשיא המצרי ַאנוַ ר א־סאדאת ,עם הנרי קיסינג'ר
( .)Kissingerבמהלך פגישותיהם של השניים
ב־ 26‑25בפברואר  1973פרׂש אסמאעיל לפני
קיסינג'ר את ההצעה מרחיקת הלכת ביותר שהגישו
המצרים עד אז במסגרת המשא ומתן להשגת הסדר עם ישראל .בין השאר נאמר בהצעה כי תמורת
נסיגה ישראלית מלאה מסיני תתחייב מצרים( :א) להכיר בקיומה ,בעצמאותה ,בריבונותה ובשלמותה
הטריטוריאלית של ישראל (בגבולות ( ;)1967ב) לסיים את מצב הלוחמה עם ישראל; (ג) להימנע
מהתערבות בענייניה הפנימיים של ישראל מכל סיבה שהיא; (ד) לאפשר לישראל מעבר חופשי
בנתיבי מים בין־לאומיים במצרי טיראן ובתעלת סואץ; (ה) להסכים לנוכחות כוחות בין־לאומיים
בנקודה אסטרטגית אחת או שתיים בסיני ,ובהן שרם א־שיח'.
כמו כן הביעה מצרים מחויבות לסיום החרם הערבי על מדינות הסוחרות עם ישראל .אסמאעיל
אף לא שלל נורמליזציה מלאה עם ישראל ,לרבות חילופי שגרירים והסדרים שיאפשרו קשרי תיירות
ומסחר חופשי בין שתי המדינות .עם זאת הוא הדגיש כי מצרים תהיה מוכנה לכך רק כשייפתר
הסכסוך הישראלי‑ערבי כולו ,ובכללו בעיית הפלסטינים .קיסינג'ר לא גילה התלהבות מהצעותיו
של אסמאעיל ,ובסופו של דבר לא יצא מהן דבר1.
מאיר חשה הפעם נינוחה לקראת פגישתה עם ניקסון בהשוואה לביקורים קודמים בארצות־הברית.
היא העריכה ,ובצדק ,כי אין בכוונתו להפעיל על ישראל לחץ של ממש כדי שתגמיש את עמדותיה
1

פרטים על דיוני קיסינג'ר ואסמאעיל בפברואר  1973ועל תגובת ארצות־הברית וישראל על שיחות אלה ראו :ב' וונטיק
וז' שלום' ,מדיניות ארצות־הברית במזרח התיכון :זרז לפרוץ מלחמת יום הכיפורים' ,עיונים בתקומת ישראל19 ,
(תשס"ט) ,עמ'  ;219‑212א' בר־יוסף ,הצופה שנרדם :הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה ,לוד תשס"א ,עמ' .143‑140

כרזת בחירות של
מפלגת העבודה
לקראת הבחירות
לכנסת השמינית
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המדיניות .בריאיון לעיתון 'על המשמר' ב־ 16באפריל  1973ציינה ראש ממשלת ישראל כי 'מבחינה
מדינית היה זה אולי הסיור הקל ביותר [מבין ביקוריה בארצות־הברית] .כולם [בממשל האמריקני]
בוכים מדוע לא נעשה דבר [לקידום התהליך המדיני עם מצרים] אבל אין טענה לישראל' .מאיר
החמיאה לניקסון על שקיים את כל ההבטחות שהבטיח לה ,והבהירה כי לא הבחינה בשום סימן
שהאמריקנים דוחקים בישראל לעשות ויתורים או לגלות יתר גמישות2.
הפגישה בין מאיר לניקסון ב־ 1במרס  1973הוגדרה פגישה סגורה וסודית .בדקות הראשונות של
הפגישה הותרה נוכחות של נציגי העיתונות ,ולאחר מכן החלה הפגישה והיא נמשכה כשעה ועשרים
דקות .במהלך הפגישה הציעה מאיר את הצעתה מרחיקת הלכת ביותר להסדר עם מצרים .הצעה זו
נמסרה באופן חשאי לשלושה אנשי ממשל בכירים בלבד :הנשיא ניקסון ,יועצו לענייני ביטחון לאומי
וברנט סקוקרופט ( ,)Scowcroftסגן היועץ לביטחון לאומי3.
ואיש אמונו קיסינג'ר ֶ
מהצד הישראלי נכחו בפגישה זו ,מלבד ראש הממשלה מאיר ,גם השגריר המוערך ורב ההשפעה
של ישראל בארצות־הברית ,יצחק רבין ,שעתיד היה לסיים בתוך ימים ספורים את כהונתו בת חמש
השנים בוושינגטון ,ויורשו המיועד שמחה דיניץ ,ששימש עד אז מנהל לשכתה ,יועצּה המדיני ואיש
סודּה של מאיר .חלק מתוכנּה של הפגישה נמסר לעיתונות ואף תואר בספרו האוטוביוגרפי של רבין
'פנקס שירות' 4,אולם חלקה העיקרי של השיחה נותר חסוי .לאחרונה נחשפו מסמכים השופכים אור
על השיחה ועל הנושאים שעלו בה.
ההצעה מרחיקת הלכת להסדר עם מצרים שהציגה מאיר לפני הנשיא בפגישה זו לא הניבה בסופו
של דבר פרות מדיניים .הסיבה העיקרית לכך הייתה שהממשל האמריקני ובעיקר קיסינג'ר בחרו
שלא לקדם אותה .קיסינג'ר סבר שדרך הפעולה של מחלקת המדינה לקידום הסדר ישראלי‑מצרי,
באמצעות לחץ כבד על ישראל להגיע להסדר תוך כדי ויתורים טריטוריאליים מפליגים ,שגויה
מיסודה ,מפני שהסדר כזה עתיד לחזק את מעמדה של ברית־המועצות ,יריבתה של ארצות־הברית,
במזרח התיכון.
קיסינג'ר העריך ,במידה רבה של צדק ,כי במציאות הפוליטית השלטת במזרח התיכון כל הסדר
שיושג בין ישראל למצרים יבטא בראש ובראשונה את עמדותיה של מצרים ,על חשבון מדינת
ישראל .מצרים נקטה עמדות קשיחות יחסית לכל אורך הדיאלוג עמה ,וזכתה לתמיכה חד־משמעית
מצד ברית־המועצות .בנסיבות אלה צפוי היה שעיקר הלחץ יופנה לעבר מדינת ישראל .אם אכן הסדר
שיושג ייראה כהישג מדיני מצרי ,הדבר יחזק לא רק את מעמדה של מצרים ,אלא גם את זה של בעלת
בריתה הקרובה ,ברית־המועצות .המשמעות המעשית של התפתחות כזאת תהיה העצמת האחיזה
הסובייטית באזור ,והתפתחות זו מנוגדת לאינטרסים הלאומיים של ארצות־הברית .קיסינג'ר טען כי
מטרתו הסופית של הקרמלין היא לסלק את ארצות־הברית מהאזור.
2
3
4

פרוטוקול סטנוגרפי של ריאיון עם מאיר בעיתון 'על המשמר' 16 ,באפריל  ,1973גה"מ ,חטיבה  ,106תיק .828/2
כעבור כחצי שנה עתיד היה קיסינג'ר להתמנות למזכיר המדינה האמריקני .במשרה זו הוא מילא תפקיד מרכזי בעיצוב
המדיניות האמריקנית בזמן מלחמת יום הכיפורים ,ולאחר סיומה היה ממעצבי ההסדרים הפוליטיים בין ישראל לבין
סוריה ומצרים — הסכמי הפרדת הכוחות והסכמי הביניים .1975‑1974
יצחק רבין ,פנקס שירות ,תל־אביב תשל"ט ,עמ' .393‑389
קתדרה
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הנשיא ניקסון
וגולדה מאיר בתום
פגישתם בבית הלבן.
מאחוריהם :יצחק
רבין (מימין) ושמחה
דיניץ (משמאל)

(צילום :משה מילנר ,לע"מ)
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הנרי קיסינג'ר
()1975

(הארכיון הלאומי
האמריקני)
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הערכות אלה של קיסינג'ר הובילו אותו לאמץ מגמות שביסודן תמכו בשמירה על הסטטוס קוו
במזרח התיכון .הוא האמין כי המשך הקיפאון המדיני משרת לא רק את האינטרסים של ישראל אלא
גם את אלה של ארצות־הברית .הקיפאון ,טען קיסינג'ר ,ימחיש למדינות ערב שהסובייטים אינם
מסוגלים לקדם שום יזמה במזרח התיכון ויגרום להן לפנות אל ארצות־הברית בבקשה כי תתווך בינן
לבין ישראל ,וכך יתערער מעמדה של ברית־
המועצות במדינות ערב בכלל ובמצרים בפרט5.
להתנגדותו של קיסינג'ר למהלכיה של
מחלקת המדינה היו גם מניעים אישיים ולא
רק מדיניים .הגורם שהיה מופקד באופן רשמי
על הזירה המזרח תיכונית בממשל האמריקני
היה מזכיר המדינה ויליאם רוג'רס (.)Rogers
קיסינג'ר ,שחתר לרשת את רוג'רס ,שאף מטבע
הדברים למנוע מיריבו הישג בדמות הסדר מדיני
במזרח התיכון .ניקסון היה טרוד באותם הימים
בהסתעפותה ההולכת וגוברת של פרשת שחיתות
שנודעה בשם פרשת ווטרגייט .ועל רקע זה בחר להעניק לקיסינג'ר יד חופשית בניהול ענייני החוץ
של ארצות־הברית ,ובכלל זה בניהול מדיניותה במזרח התיכון.
בנסיבות פוליטיות אלה ,כאשר 'האיש החזק' בממשל האמריקני ומייצג עמדות הנשיא ,קיסינג'ר,
התנגד לכל יזמה מדינית שתעצים את כוחן של מצרים וברית־המועצות ,לא היה ליזמתה של מאיר
כל סיכוי להתקדם ,והיא נקברה אפוא מבלי שיצאה לאוויר העולם באופן פומבי .על כן לא נדע
לעולם אם היה בכוחה למנוע או לפחות לדחות את המלחמה שפרצה שבעה חודשים בלבד לאחר
מכן ,מלחמת יום הכיפורים.
האווירה בפגישה הייתה ידידותית ונעימה .בראשית הפגישה בירך הנשיא את השגריר היוצא רבין,
שעתיד היה לסיים כעבור ימים ספורים את כהונתו המוצלחת בת חמש השנים ,לרגל יום הולדתו
החמישים ואחד ,וציין כי היה 'שגריר מעולה' .ניקסון ,שהיה אדם קר ולעתים קרובות מנוכר כלפי
סביבתו הקרובה ,ציין כי הוא יתגעגע באופן אישי לרבין 6.רבין הביישן ,שלא שלט היטב באנגלית,
ושלפי עדותו סלד ממסיבות קוקטייל ומגינונים רשמיים ,הצליח בתקופת כהונתו כשגריר לקשור
קשרים אישיים הדוקים עם הנשיא האמריקני ,עם יועצו הקרוב קיסינג'ר ועם סנטורים ואנשי ממשל
רבים בבירה האמריקנית .ניסיונו הצבאי העשיר וההילה שנקשרה לדמותו כרמטכ"ל צה"ל במלחמת
ששת הימים סייעו לו רבות במגעיו עם הממשל האמריקני .אין ספק שהוא תרם רבות לביצורם של
5
6

על טרפוד מאמצי מחלקת המדינה להביא הסדר בין ישראל למצרים בשנים  1973‑1969ראו בהרחבה :וונטיק ושלום
(לעיל ,הערה  ,)1עמ' .245‑205
Memorandum of Conversation between President Nixon and Golda Meir, Prime Minister of Israel, March 1,
1973, NA, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 1026, Presidential/HAK Memcons, January–March
1973, Secret, Nodis
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יצחק ולאה רבין
בוושינגטון ()1968

(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)

'היחסים המיוחדים' בין ארצות־הברית לישראל ולחיזוק כוחו של צה"ל .בתקופת כהונתו הפכה
ארצות־הברית לספקית הנשק העיקרית של ישראל ,ויחסיו הקרובים עם צמרת הממשל סייעו להביא
לביטול האמברגו על משלוח מטוסי פנטום לישראל .במהלך כהונתו גדלה נכונותה של ארצות־
הברית לסייע לישראל מבחינה צבאית וכלכלית גם יחד.
בראשית הפגישה הודתה מאיר לנשיא על עמידתו האיתנה לימין ישראל ועל הסיוע הרב שזכתה
לו בכל תקופת כהונתו הראשונה .היא הוסיפה ובירכה אותו על כניסתו לתקופת כהונתו השנייה ,על
הצלחותיו בזירה הבין־לאומית ועל פריצת הדרך לשיפור יחסיה של ארצות־הברית עם סין .ניקסון
היה טרוד באותה עת בהכנות לקראת ועידת הפסגה עם ברית־המועצות ,שעתידה הייתה להיערך
ביוני  ,1973ובניסיונות להיחלץ מפרשת ווטרגייט ,וניכר היה כי הוא מנסה להיות ידידותי עד מאוד
כלפי מאיר ולא לעורר מחלוקות בנושאים רגישים.
הוא בחר למשל שלא להרחיב את הדיבור על פרשת המטוס הלובי שהופל על יד מטוסי חיל
האוויר בסיני ב־ 21בפברואר  ,1973וקיבל את גרסתה של ראש הממשלה לאירוע זה .לדבריה היו בידי
ישראל ידיעות בדבר תכנון של ארגון הטרור הפלסטיני 'ספטמבר השחור' להטיס מטוס מתאבדים
ולפוצצו מעל למרכז עירוני בישראל .הנשיא התייחס בסלחנות מופלגת לפרשה זו וציין כי 'מקרה
מצער' כזה עלול להתרחש כאשר מדינה נמצאת במצב ביטחוני כה מתוח כמו ישראל .ניקסון הוסיף
וציין כי לא ידע על כוונת ארגון התעופה הבין־לאומי לגנות את ישראל בעקבות אירוע זה ,ושאילו
ידע על כך היה פועל לסכל החלטה זו ,לפחות עד לקיום חקירה בנושא7.
7

שם.
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הדיווח בעיתון 'דבר'
על נסיבות הפלת
המטוס הלובי22 ,
בפברואר 1973

הצדּה ,עברו מאיר וניקסון לדון בתהליך המדיני
לאחר שפרשת המטוס הלובי הוסטה חיש מהר ִ
במזרח התיכון .ניקסון וקיסינג'ר הבהירו למאיר כי איומי מדינות ערב להפעיל נגד ארצות־הברית
את נשק הנפט אם לא תלחץ על ישראל ולא תקדם את התהליך המדיני במזרח התיכון ,וכן דעת
הקהל בארצות־הברית — כל אלה מחייבים את ישראל להשמיע הצהרות המוכיחות כי היא אינה
מעוניינת בהמשך הקיפאון המדיני .עם זאת הדגישו השניים כי אין בכוונת ארצות־הברית לדחוק
בישראל לשנות את עמדותיה המדיניות ,כדברי הנשיא ‘I have kept our commitment to you and
not squeezed you. That [policy] will continue’8

באופן רשמי הבהירו ניקסון וקיסינג'ר למאיר כי ארצות־הברית מעוניינת לשים קץ לקיפאון
המדיני במזרח התיכון .אולם נראה כי הדברים נאמרו 'לצורך הפרוטוקול' ולא שיקפו בפועל
את עמדת הממשל האמריקני בתקופה הנדונה .למדינאים מנוסים כמותם היה ברור ללא ספק כי
בהיעדר נכונות ממשית להעניק לאמירות אלה תוקף מעשי ,הן תישארנה בהכרח בגדר אות
מתה; וכאילו כדי להבהיר את אופייה הרופס של הצהרתם טרחו השניים לציין באוזני מאיר כי
אין בכוונתם להתנות את המשך הספקת הנשק לישראל בהתקדמות התהליך המדיני בין ישראל
למצרים .הרושם הבולט הוא ששניהם היו מוכנים להסתפק בהצהרה פומבית של ישראל בדבר
רצונה בחידוש התהליך המדיני במזרח התיכון בלי שתתחייב לצעדים של ממש בכיוון זה .קיסינג'ר
אף הבהיר למאיר כי אין הוא רואה בהצעותיו של אסמאעיל גילוי של גמישות מדינית מצד
מצרים9.
מפרוטוקול הפגישה אפשר להתרשם כי אף שאיש לא דחק בה מוכנה הייתה מאיר ,במפגש זה
לפחות ,לגלות גמישות מסוימת כדי לבחון את רצינות הצעותיו של אסמאעיל בקשר להסדר חלקי
בתעלה .היא הייתה מוכנה אף לקבל עליה סיכונים לא מבוטלים על מנת לקדם תהליך זה .ראש
הממשלה (א) הביעה את הסכמתה שהנסיגה באזור התעלה תוגדר זמנית ,ושהמשך הנסיגה הישראלית
מסיני יהיה פתוח למשא ומתן עתידי ,וזאת כדי להפיס את חששותיה של מצרים כי הנסיגה הזמנית
תציב גבול קבע של ישראל עם מצרים; (ב) הביעה לראשונה את נכונותה להימצאותם של כוחות
8
9

שם.
שם.
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שיטור מצריים ,בהיקף מצומצם ,באזור התעלה; (ג) ציינה כי ישראל אמנם עומדת על זכותה
למעבר אניותיה בתעלת סואץ ,אך אין בכוונתה להתעקש על מימוש זכות זו במסגרת ההסדר החלקי
בתעלה; (ד) הביעה את נכונותה של ישראל לסגת במסגרת ההסדר החלקי בתעלה עד מעברי המתלה
והגידי; (ה) הסכימה שארצות־הברית תמשיך לנהל מגעים עם ברית־המועצות ועם מצרים לקראת
הסדר כולל10.
מדוע נקטה מאיר גמישות מפתיעה זו בשיחתה עם ניקסון וקיסינג'ר ,אף שידעה שהממשל
האמריקני למעשה מעניק לישראל גיבוי להמשך מדיניות הקיפאון? האם רצתה באמת ובתמים לבחון
את האפשרות לקדם הסדר חלקי עם מצרים? האם הבינה במרס  1973כי השגת הסדר חלקי עם מצרים
היא אינטרס ישראלי ממדרגה ראשונה — וזאת לאחר שבשנת  1971היא סיכלה יזמה דומה של שר
הביטחון משה דיין?11
מנוסח דבריה בפגישה נראה כי במרס  1973הייתה מאיר משוכנעת שהסדר במתכונת זו עשוי לתת
לישראל יתרונות רבים .קרוב לוודאי שהיא העריכה כי נסיגה חלקית של ישראל בסיני ,פתיחתה של
תעלת סואץ לשיט ולמסחר ושיקומן של ערי התעלה המצריות יורידו את המוטיווציה המצרית לצאת
למלחמה כוללת נגד ישראל ,ויקבעו לשנים רבות סטטוס קוו שבו ישראל ממשיכה לשלוט בחלקים
ניכרים בחצי האי סיני ונשמרת הפסקת האש עם מצרים .עם זאת צריך להדגיש כי מאיר הייתה
מפוכחת ומנוסה מספיק כדי להעריך שסיכויי המימוש של הצעותיה כמעט אפסיים .פערי העמדות
מול מצרים היו רחבים למדי ,ובהיעדר התלהבות מצד ראשי הממשל לא היה סיכוי לקדם הצעות
אלה .אפשר אפוא שמאיר העלתה את הצעותיה כמס שפתיים מתבקש להוכחת שאיפתה להסדר,
בידעה שאין כמעט סיכוי שתיתבע לממשן12.
נכונותה של מאיר לחרוג מעמדותיה נבעה קרוב לוודאי גם מחשש שהיעדר פעילות למען הסדר
מדיני ידרבן את מצרים לחדש את האש מוקדם או מאוחר .מלחמת ההתשה שהתנהלה לאורך התעלה
במשך שנים גבתה מישראל מחיר כבד ביותר :לצה"ל לא היה מענה של ממש להפגזות היומיומיות מן
הצד המצרי ,ומספר הנפגעים מקרב חיילי צה"ל הלך וגדל .פעילות חיל האוויר שובשה באורח חמור
באמצעות מערכות טילי קרקע‑אוויר שהיו בידי מצרים ובשל המעורבות ההולכת וגדלה של חיל
האוויר הסובייטי בלחימה .מבית גברה המחאה לנוכח המלחמה הבלתי פוסקת ,והלך ופחת האמון
במערכת הביטחון ואף בדרג הצבאי .הסכם הפסקת האש היה לישראל כאוויר לנשימה ,ולפיכך היה
לה אינטרס ממשי למנוע את חידוש האש בתעלה.
אפשר שהסבר נוסף להצעות המפתיעות של מאיר היה רצונה לתקן את דימויה השלילי בחוגים
שונים בדעת הקהל בארץ ובמידה מסוימת גם בארצות־הברית כמנהיגה עיקשת וחסרת פשרות .ייתכן
 10שם.
 11דיין העלה לראשונה בפומבי הצעה להסדר חלקי כבר בנובמבר  .1970בהצעה זו דובר על נסיגה הדדית או על דילול
כוחות הדדי של צבאות ישראל ומצרים במרחק  40‑10ק"מ משני עברי התעלה ,על ניקוי התעלה ועל פתיחתה לשיט
בין־לאומי .ראו :ב' וונטיק וז' שלום' ,חלקו של הבית הלבן בטרפוד ההסדר החלקי בין ישראל למצרים בשנת ,'1971
ישראל( 17 ,תשע"א) ,עמ' .99‑98
 12שם.
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שהאמינה כי אם תפגין במפגשיה עם ראשי הממשל שהיא חפצה באמת ובתמים בהסדר שלום עם
מדינות ערב ,תשפר את דימויה בדעת הקהל העולמית ובארץ וגם בעיני אישים בממשל האמריקני
ובכלל זה בקונגרס.
נוסף על כל זאת ברור היה למאיר כי הפגנת גמישות מדינית מצדה בשיחתה עם הנשיא ניקסון היא
תנאי הכרחי להעברה מהירה וחלקה של משלוחי נשק לישראל .ראש הממשלה ויועציה הכירו היטב
את מבוכיו של הממשל האמריקני .היה ברור להם שהעברת נשק לישראל כרוכה בהסכמה רחבה של
גורמים מגוונים בממשל ובעיקר בביורוקרטיה של משרד ההגנה ומחלקת המדינה .חוגים כבדי משקל
ורבי השפעה בשני המוסדות הללו גילו לאורך שנים גישה עוינת ומסויגת כלפי מדינת ישראל .הם
ראו בה ובעמדותיה המדיניות גורם מרכזי להיעדר הסדר מדיני במזרח התיכון והעריכו שתמיכת
ארצות־הברית בישראל פוגעת קשות במעמדה בארצות האסלאם בכלל ובעולם הערבי בפרט .על
כן תבעו חוגים אלה נקיטת מדיניות קשה כלפי ישראל והפעלת לחצים כבדים עליה שתשנה את
מדיניותה ותתאים אותה למסגרת האינטרסים של ארצות־הברית.
החלטת הנשיא לאשר העברת משלוחי נשק לישראל הייתה לצנינים בעיני חוגים אלה .לטעמם
נכונות הממשל להעביר משלוחי נשק לישראל צריכה הייתה לשמש מנוף רב עצמה כדי לכפות עליה
לשנות את עמדותיה ומדיניותה בשאלת ההסדר עם מצרים .ראש הממשלה ידעה שהיא חייבת לרצות
חוגים אלה ולהוכיח להם שכוונות השלום שלה כנות .בהיעדר רצון טוב יכלו גורמים אלה לעכב
לאורך זמן את משלוחי הנשק לישראל גם אם הדרגים הבכירים בממשל האמריקני ,כולל הנשיא,
נתנו לכך את הסכמתם.
גם ניקסון ויועצו המתוחכם קיסינג'ר הכירו כמובן את משחקי הכוח בתוך הממשל .הם
ידעו שמוטב להם שלא להיראות נלהבים מדי לסייע לישראל ללא תנאי .על רקע זה יש לראות
להערכתנו את דברי התוכחה שטרח קיסינג'ר להשמיע לפני נציגים ישראלים בכירים ערב המפגש
של מאיר עם ניקסון .קיסינג'ר ידע שדבריו אלה יתקבלו באהדה רבה במסדרונות מחלקת המדינה
ובמשרד ההגנה .בשיחתו עם רבין ב־ 27בפברואר ,יומיים לפני הפגישה היעודה בין ניקסון
למאיר ,אמר קיסינג'ר במפורש' :עלינו להגיע להבנה כלשהי לפני שאתם נפגשים עם הנשיא
[ ]...עליך להבהיר לראש הממשלה שזהו איננו מצעד ניצחון [[ ]a triumphal tourשלה] בארצות־
הברית .זוהי איננה גישתו [של הנשיא] לבעיה [המצב במזרח התיכון] .נאומים ארוכים הטוענים
כי הסטטוס קוו הוא המצב הטוב ביותר לא יועילו .עשו מה שאתם [ישראל] רוצים ,אך אני אומר
לכם את העובדות' 13.בשיחה שקיים קיסינג'ר עם ניקסון זמן קצר בטרם נפגשו השניים לשיחה עם
מאיר 14הוא דיווח לו כי הבהיר למאיר את הזיקה שבין קבלת הסיוע הצבאי לבין הפגנת גמישות
מסוימת מצד ישראל באשר לתהליך המדיני במזרח התיכון .בפגישה זו אף מסר קיסינג'ר לנשיא
Memorandum of Conversation between Ambassador Rabin and Henry Kissinger, February 27, 1973, FRUS 13
1969–1976, XXV: Arab-Israeli Crisis and War, 1973, Washington, DC 2011, Doc. 31
 14שיחה זו בין ניקסון לבין עוזרו קיסינג'ר התקיימה בשעות  10:37‑09:47בבוקר .פגישתה של מאיר עם הנשיא החלה
בשעה .11:03
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מצרים15.

כי בפגישתה עם הנשיא עתידה מאיר להציע דרכים לקידומו של הסדר הביניים עם
במפגש הכנה שקיים ניקסון ב־ 28בפברואר עם אנשי ממשל בכירים ,ובתוכם קיסינג'ר וראשי
מחלקת המדינה ומשרד ההגנה ,הוא התבטא בלשון חריפה נגד עמדותיה המדיניות של ישראל.
הוא הדגיש כי אין ביכולתו לאשר את הסיוע הצבאי שמבקשת מאיר כל עוד אין היא מוכנה לגלות,
ולו ברמה ההצהרתית ,גמישות מדינית בעניין התהליך המדיני מול המצרים .אין ספק שהנשיא ידע
שדברים אלה יערבו לאוזניהם של ראשי מחלקת המדינה ומשרד ההגנה:
הם [הישראלים] רוצים עוד מטוסים .הם אינם הולכים לקבל אותם .הם אינם הולכים לקבל אותם — והם
[הישראלים] אינם מציעים דבר [לקידומו של התהליך המדיני] ,מכיוון שאנו עשינו זאת [סיפקנו להם את
מבוקשם בתחום הצבאי] במשך ארבע שנים ודבר לא קרה .כעת ,אין זאת אומרת כי נאלץ אותם [לגלות
גמישות מדינית] ,אך אין אנו יכולים להיות במצב שבו אנו אומרים לקונגרס 'הביטו ,עוד מטוסים [לישראל]'.
מה באשר להסדר? שום דבר[ .הישראלים] דופקים אותנו16 .

ואכן במפגשיה של ראש הממשלה עם ראשי מחלקת המדינה ומשרד ההגנה ב־ 28בפברואר שררה
אווירה קשה .שר ההגנה אליוט ריצ'רדסון ( )Richardsonהתייחס באופן צונן לבקשות הסיוע של
ישראל וטען כי ישראל 'איננה צריכה באמת מטוסי קרב [נוספים]' ,וכי היא 'נהנית כבר עתה ממידה
רבה של ביטחון' .בפגישתה של מאיר עם ממלא מקום מזכיר המדינה קנת' ראש ( )Rushהוא התייחס
לביקורם של אסמאעיל והמלך חֻ סין בוושינגטון ימים ספורים לפני כן 17וביקש לשמוע ממאיר
רעיונות לקידום התהליך המדיני במזרח התיכון.
ראש הממשלה לא התכוונה להיכנס למגננה נוכח דברים אלה או להישמע אפולוגטית מול אנשי
הממשל .היא הייתה משוכנעת לחלוטין בצדקת דרכה וכן שהצד הערבי הוא זה שמונע הסדר מדיני
במזרח התיכון ,וקרוב לוודאי שידעה כי תמצא אהדה ואוזן קשבת בדרגים הבכירים ביותר בממשל.
לפיכך בחרה להשיב מתקפה במקום להתגונן .היא לא התייחסה כלל לתהליך המדיני והביעה את
זעמה ועלבונה על החלטתה של נציגת ארצות־הברית בארגון הבין־לאומי לתעופה אזרחית ()ICAO
בטי דילון ( )Dillonלהצטרף להודעת הגינוי של ארגון זה נגד ישראל על הפלת המטוס הלובי18.
בנסיבות אלה הבינו אנשי שיחּה של ראש הממשלה כי אין טעם להמשיך בדיון בתהליך המדיני
במזרח התיכון .תמונת מצב זו באה לידי ביטוי בדיווח של הרולד סונדרס ( )Saundersמהמועצה
לביטחון לאומי לקיסינג'ר .לאחר שסקר את מפגשיה הטעונים של מאיר עם ראשי מחלקת המדינה
15
16
17
18

Conversation between President Nixon and his Assistant for National Security Affairs (Kissinger), March 1,
( 1973, FRUSלעיל ,הערה  ,)13מסמך .34
Memorandum From Harold H. Saunders of the National Security Council Staff to the President’s Assistant for
 ,National Security Affairs (Kissinger), March 1, 1973שם ,מסמך .32
חסין נפגש עם קיסינג'ר בבית הלבן ב־ 27בפברואר  .1973המלך הביע בפגישה זו את רצונו לקדם את התהליך המדיני
עם ישראל .בין השאר הוא מסר לנשיא ניקסון כי הוא מוכן להכיר בישראל ואף לקיים עמה משא ומתן ישיר על מנת
להגיע להסדר .פרטים על פגישה זו ראו :שם ,מסמך .30
ב־ 28בפברואר  1973החליט הארגון הבין־לאומי לתעופה אזרחית ,ברוב של  105קולות כנגד קול אחד (של ישראל),
לגנות את ישראל על הפלת המטוס הלובי ב־ 21בפברואר אותה שנה .נציגת ארצות־הברית בארגון הצביעה אף היא
בעד גינויה של ישראל ,אך עשתה זאת 'בחוסר רצון' ואמרה כי ארצות־הברית איננה חושבת שנכון לשפוט את ישראל
ולגנותה בטרם החלה חקירתו של האירוע.
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הדיווח בעיתון 'דבר'
על עסקת מטוסי
הפנטום והסקייהוק
שיימכרו לישראל,
 15במרס 1973

והפנטגון הוא ציין כי באווירה הקשה ששררה במפגשים אלה 'לא היה טעם רב לדון בשאלת קידומו
של התהליך המדיני' ,וכי לא נותר לראש הממשלה אלא לקוות שפגישתה עם הנשיא 'תציל את
הביקור' שלה בארצות־הברית19.
ניקסון וקיסינג'ר הופתעו מהצעותיה של מאיר .נראה כי ניקסון חשש שחשיפתן בפומבי עשויה
לתת בידי מחלקת המדינה עילה לשוב ולנסות לעורר את התהליך המדיני הרדום במזרח התיכון;
על כן ביקש ממאיר שתימנע מלמסור למחלקת המדינה פרטים על נכונותה לוויתורים כאלה:
‘Don’t tell [The] State [Department] the Israeli position. Just [tell them] that Israel will be

’ 20.reasonableמאיר הסכימה לכך ,קרוב לוודאי בשמחה .היא הציעה כי לצד הניסיון הגלוי לקדם
את הסדר הביניים בין ישראל למצרים ימשיך קיסינג'ר ,בערוץ החשאי עם אסמאעיל ,לבחון עקרונות
כלליים להסדר כולל ,ובלבד שיעדכן את ישראל בפרטי התהליך ויתאם עמה את עמדותיה של
ארצות־הברית21.
בטרם הציגה ראש הממשלה את בקשותיה בתחום הסיוע הצבאי היא הודתה שוב לנשיא על
עמידתו האיתנה לימין ישראל ועל דאגתו לביטחונה הצבאי וציינה כי מצבה של ישראל 'מעולם
Memorandum of Conversation between President Nixon and Henry Kissinger, February 28, 1973, FRUS 19
(לעיל ,הערה  ,)13מסמך .33
 20מזכר (לעיל ,הערה .)6
 21שם.
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לא היה טוב יותר' .לאחר מכן הסבירה את צרכיה הביטחוניים של ישראל לשנים  1975‑1974מתוך
דגש על הספקת המטוסים האמריקניים ועל מתן הרשאה לייצר בישראל מטוסי קרב מתקדמים מדגם
אמריקני .הנשיא הסכים בעיקרון להעניק הרשאה לייצר בישראל מטוסי פנטום וסקייהוק ,אך סירב
להתחייב על כמות המטוסים מדגמים אלה שתוכל ישראל לייצר וציין רק כי מספרם יהיה לפחות
מאה .הוא הוסיף כי 'יתייחס באהדה' למספרים שהגישה ישראל בהקשר זה ,וכי ינהג כתמיד בהגינות
עם ישראל ולא יאכזב אותה22.
ניקסון דרש ממאיר כי המידע על עסקת המטוסים יישמר בחשאיות רבה ולא ידלוף לתקשורת,
על מנת שלא לעורר את כעסם של הערבים ואולי גם של חוגים בממשל שאינם אוהדים את ישראל,
וראש הממשלה התחייבה לשמור על הסודיות בעניין זה .אולם כבר ב־ 14במרס  1973חשף 'ניו־יורק
העסקה .בפגישה עם דיפלומט אמריקני בקהיר מחה אסמאעיל על מכירת
פוסט' את דבר קיומה של ִ
המטוסים לישראל וטען כי העסקה גורמת נזק רציני לאווירה המלווה את התהליך המדיני .עוזר
מזכיר המדינה אלפרד את'רטון ( )Athertonדיווח שתגובת הממשל הייתה שאינו דן עם 'גורמים
אחרים' בסוגיית הרכש בין ישראל לארצות־הברית .יועצו של הנשיא סאדאת אשרף גֿ ורבאל הגדיר
בתדרוך לעיתונאים זרים את הידיעה על מכירת המטוסים לישראל 'סטירה בפני מצרים' .לדבריו
כשניסו המצרים לברר עם האמריקנים את נכונות הידיעה בעיתון נמסר להם כי הממשל סבור ש'אין
צורך בהסברים'23.

סוגיית יהודי ברית־המועצות
בסיום הפגישה ביקשה ראש הממשלה לשוחח עם הנשיא על יהודי ברית־המועצות ,על רדיפתם ,על
גילויי האנטישמיות ,על 'חוק הכופר' ועל שאר הקשיים שעורמים השלטונות הסובייטיים על דרכם
של יהודים המעוניינים להגר מברית־המועצות .נראה כי הנשיא לא שש לשוחח על עניין זה .הוא
אמר שהוא ער לאנטישמיות שקיימת בברית־המועצות ,וכי הוא וקיסינג'ר דנים בכך עם הסובייטים
במפגשיהם המשותפים .עם זאת הוא הדגיש כי יש להעלות נושא זה באופן חשאי ולא לנהוג כמו
סנטורים מסוימים בארצות־הברית המבקשים להתנות את הענקת המעמד של מדינה מועדפת ביותר
במסחר לברית־המועצות בשינוי היחס להגירת יהודים מתחומה24.
 22שם.
 23על פגישת אסמאעיל עם דיפלומט אמריקני בקהיר ראו :דיווח מחלקת המדינה אל שגרירות ארצות־הברית בישראל27 ,
במרס  .http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=2653&dt=1573&dl=823 ,1973ראו גם :דיווח מחלקת המדינה
אל שגרירות ארצות־הברית בהאג 24 ,במרס http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=3257&dt=1573& ,1973
 .dl=823על התדרוך שנתן אשרף גֿ ורבאל לעיתונאים ראו :דיווח נציגות ארצות־הברית במצרים אל מחלקת המדינה,
 4באפריל  ,1973וונטיק ושלום (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .225
 24בראשית אוגוסט  1972יצאה הוראה מהקרמלין שכל יהודי אקדמאי שיבקש לצאת לישראל יידרש לשלם כופר השכלה
בעבור אשרתו .ברית־המועצות טענה כי היא 'זכאית לקבל את החזר ההשקעה במהגרים בעלי השכלה גבוהה' .לכל
רמת השכלה נקבע סכום הכופר שלה ,בשיעור אלפי רובלים .עולים מרוסיה ,ממשלת ישראל וארגונים יהודיים ברחבי
העולם הקימו קול זעקה על גזרה זו ,ובין השאר דרשו מארצות־הברית להתנות את שיפור יחסיה הכלכליים עם ברית־
המועצות בביטולו של הכופר .ואכן ב־ 22במרס  1973ביטלו שלטונות ברית־המועצות את תשלום הכופר.
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קבלה על תשלום
'כופר השכלה'
בסך  7,700רובל
עבור אשרת יציאה
מברית־המועצות,
נובמבר 1972
(צילום :משה מילנר,
לע"מ)

עניין הזיקה שבין שני עניינים אלה הפך במהלך הקדנציה השנייה והקצרה של הנשיא ניקסון
לאחד מתחומי המאבק המרכזיים של הבית הלבן כנגד הסנט והקונגרס (בית הנבחרים) והסעיר רבים
בארצות־הברית ובישראל .ההגבלות על הגירתם של יהודים מברית־המועצות עוררו ביקורת נוקבת
על מוסקווה מצד רבים בארצות־הברית ,וביקורתו של הקונגרס בעניין זה הקשתה מאוד על הבית
הלבן ,שביקש לקדם את הדטנט עם הסובייטים לא רק במישור הפוליטי אלא גם במישור הכלכלי.
בספטמבר  1972התגבש הסכם בין ארצות־הברית לברית־המועצות שעל פיו תשלם ברית־המועצות
לארצות־הברית  722מיליון דולר מתוך חובּה בעבור ציוד שקיבלה במסגרת תכנית השאל־החכר בימי
מלחמת העולם השנייה ,ובתמורה יעשה הממשל בארצות־הברית מאמץ להביא את הקונגרס להעניק
לברית־המועצות מעמד של מדינה מועדפת ביותר מבחינת מכסים על סחר.
רבים בקונגרס ובסנט התנגדו לתת הטבות מפליגות אלה למוסקווה כל עוד זו מקשה על אזרחים
המבקשים להגר מתחומה .באוקטובר  1972השיגו הסנטורים הנרי ג'קסון ( )Jacksonואברהם ריביקוף
) ,)Ribicoffמראשי השדולה הפרו־ישראלית בסנט ,תמיכה של שלושים ושניים סנטורים בהצעת
תיקון שאסרה על מתן הטבות של מדינה מועדפת ביותר ,וכן אשראי וערבויות ,למדינה שאינה
מקיימת כלכלת שוק ,ושמטילה הגבלות על הגירה מתחומה .כאשר עלה מספר התומכים בהצעת
התיקון לשבעים ושישה ,יותר משלושה רבעים מחברי הסנט ,הועלתה ההצעה באופן רשמי בסנט.
באותו זמן ראו בהצעת התיקון אקט הצהרתי בלבד ,מפני שלא היה סיכוי רב שיצליח לעבור עד תום
מושב הסנט ,וטרם נעשתה עבודה מקבילה להשגת תומכים בקונגרס.
בינואר  1973גיבש צ'רלס ואניק ( )Vanikבסיס תמיכה בתיקון של ג'קסון גם בבית הנבחרים .ב־15
במרס  1973הגיש ג'קסון את התיקון פעם נוספת לסנט ,למרות בקשה של מזכיר המדינה רוג'רס שלא
קתדרה
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ילדה עולה מברית־
המועצות בשדה
התעופה לוד,
ספטמבר 1973
(צילום :חנניה הרמן,
לע"מ)

להתנות תנאים כלשהם להסכמי סחר .על הצעת החוק חתמו שבעים וחמישה סנטורים ו־ 272חברי
בית הנבחרים .הממשל ,שביקש להמשיך במדיניות הדטנט ,יצא במתקפה נגד הצעת החוק .הנשיא
הזמין אליו מנהיגים יהודים אשר במשך זמן רב ביקשו לפגוש אותו בנושא העזרה ליהודי ברית־
המועצות ולחץ עליהם שלא לתמוך בתיקון ,שכן הוא מחויב לתת לברית־המועצות מעמד של מדינת
סחר מועדפת כדי להמשיך במדיניות הדטנט.
בשיחתה עם ניקסון ניסתה מאיר להתחמק מהבעת עמדה בסוגיה זו ,בטענה שאינה רוצה להתערב
בעניינים פנימיים בארצות־הברית .בקשתה היחידה מן הנשיא הייתה כי יפעל להקלת הגירתם של
יהודי ברית־המועצות .הנשיא לא השתכנע מגישתה המיתממת של ראש הממשלה .ברור היה לו
שישראל ממלאת תפקיד מרכזי בהליכי החקיקה בקונגרס ,וכי יש לה השפעה ניכרת על מהלכים
אלה .הוא דרש ממאיר כי ישראל תפעל לריסונם של חוגים יהודיים ושל סנטורים פרו־ישראלים
בנושא זה25.
בעקבות לחץ מתמשך של הבית הלבן הבטיחה מאיר לניקסון מאוחר יותר כי ישראל תשמור על
ניטרליות בעניין זה ,אך ההבטחה לא קוימה .דעת הקהל בישראל לחצה לפעול ביתר נחרצות למען
יהודי ברית־המועצות ,וישראל פעלה בחשאי למען חקיקת תיקון ג'קסון‑ואניק .הממשל הבחין עד
מהרה בפעילות שקטה זו של ישראל ולחץ שוב על ראש הממשלה להימנע מלפעול בסוגיה רגישה
זו .למשל בימים הראשונים של מלחמת יום הכיפורים הציע קיסינג'ר לישראל עסקה שעל פיה
ישראל ויהודי ארצות־הברית ייסוגו מהתיקון תמורת הסכמה של ארצות־הברית למכור לישראל נשק
 25מזכר (לעיל ,הערה .)6
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הסנטור הנרי
ג'קסון בשיחה
עם גולדה מאיר
בקבלת פנים בבית
השגריר הישראלי
בוושינגטון27 ,
בפברואר 1973

(צילום :משה מילנר ,לע"מ)

ותחמושת .לאחר המלחמה המשיך קיסינג'ר ללחוץ על ישראל באמרו שעקב חרם הנפט הערבי
ישראל צריכה להימנע מלעורר את חמתה של ברית־המועצות.
למרות המאבק העיקש שניהלו ניקסון וקיסינג'ר נגד תיקון ג'קסון‑ואניק הם נחלו בסופו של דבר
מפח נפש גדול בנושא זה .שני בתי הקונגרס העבירו את התיקון פה אחד ,והנשיא ג'רלד פורד ()Ford
חתם עליו ב־ 3בינואר  ,1975כחמישה חודשים לאחר פרישתו הכפויה של ניקסון מתפקידו בעקבות
גילויים מסעירים נגדו בפרשת ווטרגייט26.

אחרית דבר — ההידרדרות למלחמה
מאיר שבה לארץ מפגישותיה בוושינגטון שבעת רצון ובתחושה שהשיגה את כל יעדיה .היא מצדה
יצאה ידי חובה בכך שהעלתה הצעה להסדר שנחשבה אז מרחיקת לכת .הצעה זו לא קרמה עור
וגידים ,בשל עמדותיה הנוקשות של מצרים ובשל חוסר העניין של ממשל ניקסון לקדם אותה ,אך
מעתה לא היה אפשר להטיל על ישראל את האשמה בהמשך הקיפאון המדיני .הממשל האמריקני
נמנע במופגן מללחוץ על מאיר להגמיש את עמדותיה מעבר לכך ,והביע נכונות להמשיך במשלוחי
הנשק לישראל מבלי לקשור אותם לשינוי עמדותיה ולהמשך המאמץ המדיני .ראש הממשלה לא
יכלה לצפות לתוצאות טובות יותר מן הביקור .עתה יכלה להביט בבטחה לעבר העתיד — נראה היה
שהבחירות הקרובות ייערכו כאשר הסטטוס קוו הקיים ימשיך לשלוט ,ישראל תמשיך להחזיק בכל
סיני ,והפסקת האש תישמר.
 26על מאבקם העיקש של ניקסון ושל קיסינג'ר בתיקון ג'קסון‑ואניק ועל השפעותיו על יחסי ישראל‑ארצות־הברית ראו:
N. Kochavi, Nixon and Israel: Forging a Conservative Partnership, New York 2009, pp. 31–65
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ב־ 18באפריל  1973התכנסה בחשאי צמרת מקבלי ההחלטות של ישראל בביתה של מאיר .בישיבה
זו נכחו ,מלבד ראש הממשלה ,שר הביטחון דיין ,השר ללא תיק ויועצּה הפוליטי הקרוב ביותר של
מאיר ,ישראל גלילי ,הרמטכ"ל רב־אלוף דוד אלעזר ,ראש אמ"ן האלוף אלי זעירא וראש המוסד צבי
זמיר .כמו כן נכחו בישיבה מנכ"ל משרד ראש הממשלה ואיש סודּה של מאיר מרדכי גזית ועוזרים
של חלק מהמשתתפים .מטרת הכינוס הייתה לדון בסבירות פריצתה של מלחמה עם מצרים בחודשים
הקרובים ולבחון את החלופות השונות העומדות לפני ישראל במקרה זה27.
הדיון נערך על רקע ההתרעות שהחלו להצטבר בקהילת המודיעין של ישראל בשבוע השני
של חודש אפריל  1973בדבר כוונותיה של מצרים לצאת למלחמה נגד ישראל .התרעות אלה באו
ממקורות שונים ,אך המוטיב המרכזי בכולן היה דומה :המצרים נואשו מן הסיכוי להיחלץ בעזרת
ארצות־הברית מהמבוי הסתום שאליו נקלע התהליך המדיני להשגת הסדר ישראלי‑מצרי .בידיעות
צוינו כמה תאריכים אפשריים לפרוץ המלחמה ,ומקורות ישראליים מסרו על שניים כאלה 15 :ו־19
במאי 28.1973
חלקה הראשון של הישיבה הוקדש להערכת גורמי הביטחון בעניין הסבירות לפרוץ מלחמה
בחודשים הקרובים .ראש המוסד והרמטכ"ל העריכו שניהם כי הסיכויים לפרוץ מלחמה הם רבים,
ואילו ראש אמ"ן העריך כי הסיכוי שהמצרים יפתחו במלחמה 'נמוכים מחמישים אחוז ואפילו עשרים
אחוז' .שר הביטחון דיין היה תמים דעים עם ראש המוסד ועם הרמטכ"ל וסבר אף הוא כי פני המצרים
למלחמה .בנתחו את המצב האסטרטגי שישראל נתונה בו אמר דיין כי המצרים יודעים שאין להם
סיכוי לנצח במלחמה נגד ישראל ,אך בה בעת הם מבינים כי מלחמה היא הדרך היחידה לחידוש
התהליך המדיני29.
האמירות המפוכחות ביותר בישיבה נשמעו מפיו של גלילי ,שנחשב בעל דעות נִ ציות ביותר.
דווקא הוא הבהיר לנוכחים שמדינת ישראל יכולה למנוע את המלחמה על ידי הבעת נכונות לחזור
לגבול הבין־לאומי עם מצרים .עם זאת הוא הציג אופצייה זו כפרשנות מקצועית של עמדת מצרים
מצד שר בכיר בממשלה ונמנע מהבעת עמדה בשאלה המתבקשת :האם כדאי לישראל לקבל באורח
עקרוני את עמדת מצרים בסוגיית קו הגבול ולהיכנס עמה למשא ומתן על הסדר בתנאים דומים
לאלה שעתידה הייתה ישראל לקבל עליה בסופו של דבר שנים ספורות לאחר מכן במסגרת הסכם
השלום עם מצרים .ייתכן שגלילי חשש מתגובה קשה של ראש הממשלה על דבריו .וכך אמר גלילי
לנוכחים בישיבה:
כל המערכה הזאת [של איומי המלחמה המצריים] היא השתלשלות מהעובדה שאיננו מסכימים לחזור לקו הקודם
חאפז [אסמאעיל בפגישותיו עם קיסינג'ר בפברואר
[לקו ה־ 4ביוני  .]1967לכאורה ,אם אתה לוקח מה שאמר ֹ
 ]...[ ]1973נקודת המוצא מתחילה בכך ,שהם [המצרים] מוכנים לשלום ולמערכת הסכמים וערבויות בין־לאומיות
 27הדיון בתוכנה של ישיבה חשובה זו מבוסס על בר־יוסף (לעיל ,הערה  ,)1עמ' U. Bar-Joseph, ‘Last Chance ;190‑172
to Avoid War: Sadat’s Peace Initiative of February 1973 and its Failure’, Journal of Contemporary History, 41
(2006), pp. 545–556
 28בר־יוסף (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,168וראו גם :הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)27עמ' .552
 29בר־יוסף (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .176‑174
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וכיוצא בזה — כל זה בתנאי שאנו נסוגים באופן מלא לקו הקודם [ ]...ישנה אפשרות להימנע מכל הפורענות
הזאת [סכנת מלחמה] ,אם אנו מוכנים להיכנס לסדרת דיונים [עם מצרים] על יסוד החזרה לגבול הקודם30.
גולדה מאיר,
הנשיא ניקסון
ורעייתו פט בדרכם
לסעודה החגיגית
בבית הלבן,
 28בפברואר 1973

(צילום :משה מילנר,
לע"מ)

מדברי הנוכחים במפגש עולה כי כמעט לכולם היה ברור שדחיית יזמתו של אסמאעיל פירושה
מלחמה .למרות זאת איש מהם לא העלה לדיון את האפשרות לקבל הצעות אלה .ישראל ,כך מתברר,
הייתה נחושה בדעתה לממש את עקרונותיה המדיניים כפי שנוסחו לאחר מלחמת ששת הימים גם
במחיר הידרדרות לעימות מלחמתי .קברניטי המדינה בחרו אם כן במודע באופצייה של מלחמה על
פני אפשרות להסדר על בסיס חזרה לגבולות ה־ 4ביוני .1967

 30שם ,עמ' .178‑177
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פגישת ראש הממשלה גולדה מאיר עם הנשיא ריצ'רד ניקסון
וושינגטון 1 ,במרס  12:25‑11:03 ,1973בצהריים
סודי ,לא

להפצה31

משתתפים:
הנשיא ניקסון
גולדה מאיר ,ראש ממשלת ישראל
יצחק רבין ,שגריר ישראל בוושינגטון
שמחה דיניץ ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה32
ד"ר הנרי קיסינג'ר ,יועץ לביטחון לאומי של הנשיא ניקסון
הגנרל ברנט סקוקרופט ,סגן היועץ לביטחון לאומי
[בנוכחות התקשורת]
הנשיא:

אתם יכולים לדמיין לעצמכם את הבעיות שעמן התמודדנו בארוחת הערב33.

רכשנו לנו  100חברים ו־ 1,000אויבים .כולם רצו לבוא.
השגריר רבין ,אני רוצה לברך אותך — אני יודע שאתה בן חמישים ואחת היום .נפגשנו לראשונה
לאחר מלחמת [ 34.'67פונה אל מאיר] הוא היה שגריר מעולה .אתגעגע אליו באופן אישי.
ברצוני לקדם בברכה את מר דיניץ .נפגשנו לראשונה במייפלאוור כאן ב־ .'68המסע שלי ב־ '67לא
היה פוליטי.
גברת הולטון סיפרה עד כמה הייתם אדיבים כלפי בנה שביקר בישראל.
אנו שמחים מאוד לקבל אורחים.
מאיר:
הנשיא :זה לוקח זמן .זוהי הבעיה .אין מספיק זמן במהלך היום ,ולכן העיתונות צריכה לעשות את עבודתה
בלילות.
[הנשיא נפגש עם העיתונות הישראלית .העיתונות עזבה בשעה .]11:10
31
32
33
34

מזכר (לעיל ,הערה  .)6הפגישה התקיימה בחדר הסגלגל .התקשורת הייתה נוכחת עד השעה  11:10ואז התבקשה לצאת.
תוכנה של שיחה זו הוקלט .הקלטת השיחה נמצאת אף היא בארכיון הנשיא ניקסון .ראוhttp://nixon.archives.gov/ :
forresearchers/find/tapes/tape866/tape866.php
דיניץ התמנה לשגריר ישראל בוושינגטון במרס  ,1973לאחר שסיים רבין את תפקידו זה.
ארוחת הערב לכבוד מאיר שהתקיימה ערב קודם לכן.
הכוונה לפגישתו של ניקסון עם הרמטכ"ל רבין ב־ 22ביולי  .1967למען הדיוק ,הפגישה הראשונה בין השניים התקיימה
עוד בשנת  ;1966הרמטכ"ל רבין הוזמן אז לארוחת ערב לכבוד ניקסון בביתו של מיופה הכוח האמריקני בשגרירות
האמריקנית בתל־אביב .באותו הזמן עדיין לא התייחס איש בארצות־הברית או בישראל ברצינות לכוונותיו של ניקסון
לרוץ לנשיאות בארצות־הברית בשנת  .1968שרים ופקידי ממשלה בכירים אמנם הוזמנו לכבד את ניקסון' ,אך לא
ייחסו לעניין את שיעור החשיבות המחייב היענות' .רבין רכש את ידידותו של ניקסון כאשר הציע לו 'להיות למחרת
אורח צה"ל .חזות־פניו [של ניקסון] העידה ,כי ההצעה הסבה לו הרבה קורת רוח' .ראו :רבין (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .221
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מאיר:

הנשיא:

ברצוני למסור לך את איחוליי מעומק הלב על כך שחוללת מהפכה בעולם ויצרת בפעם הראשונה
תקווה ִ
בלבות האנשים שאנו מתקרבים לקראת סיום המלחמות 35.אנשים בעלי דעות ואמונות
שונות יכולים להיות בשלום .זהו הישג אדיר.
כפי שאת יודעת ,יש מה שאנו מכנים אידאליסטים חסרי תקנה .הם רוצים שנאמין למאו36,

תצלום העמוד
הראשון של המזכר
על פגישת הנשיא
ניקסון וראש
הממשלה מאיר,
 1במרס 1973
(הארכיון הלאומי האמריקני)

 35מאיר התכוונה בדבריה לשיפור היחסים בין ארצות־הברית לבין ברית־המועצות וסין ולחתימה על הסכם פריז ב־27
בינואר  ,1973ההסכם לסיום המלחמה בווייטנאם.
 36מאו דזה דונג ,שליט סין בשנים .1976‑1949
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שנאמין לברז'נייב 37,והם חושבים שכתוצאה מכך העולם השתנה — שהקומוניסטים השתנו,
ושהעולם הוא בטוח .ייתכן שזה נכון במידה מסוימת .כפי שאמר השגריר רבין ,שינינו את העולם
הודות לדיאלוג והודות להסכמים .גברו הסיכויים שחילוקי דעות לא יסלימו לכדי מלחמה.
אנחנו מציאותיים באשר לסכנות שעדיין קיימות .רבים כאן אומרים כי מכיוון שהעולם נמצא
במצב של שלום ,אנו יכולים להפחית את תקציב החימוש ולהקצותו לגטאות .אבל דרוש יותר מכך
על מנת שאויבינו ישתנו .אז באופן פומבי אנו אומרים כי טוב לומר שמהלכים אלה התרחשו — לא
היינו משיגים הסדר בווייטנאם ללא המהלכים שלנו כלפי סין וברית־המועצות ,לא היינו נוקטים
מהלכים אלה עם ברית־המועצות ללא היזמה הסינית — אך לא נשנה את עורנו.
מאיר:
אמרתי לווילי ברנדט — 38בוועידת האינטרנציונל הסוציאליסטי — 39אל תהפוך לתמים ,ותישאר
על המשמר.
הנשיא :דבר אחד את יכולה לעשות עם חברייך הסוציאליסטים .הם נאיווים וחושבים שאנו יכולים לזנוח
את ההגנות שלנו .אין זה אומר כי אנו עדיין נמצאים במלחמה הקרה ,אך עלינו להיות מציאותיים.
הם מדברים על אודות כלל הזהב .הכלל שלי ביחסים בין־לאומיים הוא עשה לאחרים מה שהם
עושים לך.
קיסינג'ר :פלוס עשרה אחוז.
עלינו להיות מציאותיים .ייתכן שיש אפשרות לדו־קיום.
מאיר:
הנשיא :אנו מתכוונים קיום בנפרד.
במפגש המנהיגים הסוציאליסטים...
מאיר:
קיסינג'ר[ :מסביר את מהות הפגישה].
40
מאיר:
אמרתי שאני יודעת הכול על אודות הפסקות האש ושמירה על השלום .פלמה אמר כי הידע שלו
41
הוא השני בטיבו .קרייסקי הוא טוב.
הנשיא :חבל שאוסטריה היא מדינה כה קטנה.
37
38
39

40
41

ליאוניד איליץ' ברז'נייב ,יו"ר נשיאות הסובייט העליון משנת  1960עד  ,1964המזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית
של ברית־המועצות משנת  1964עד  1982ויושב ראש נשיאות הסובייט העליון (נשיא המדינה) בשנים .1982‑1977
ברנדט כיהן כקנצלר מערב גרמניה בשנים  .1974‑1969הוא נבחר לאיש השנה של המגזין 'טיים' לשנת  .1970ב־10
בדצמבר  1971הוענק לו פרס נובל לשלום על מדיניות החוץ שלו ,האֹוסטפוליטיק ,שהביאה להרגעת המתיחות עם
מדינות הגוש המזרחי.
האינטרנציונל הסוציאליסטי הוא ארגון בין־לאומי של מפלגות סוציאל־דמוקרטיות .משרדיו ממוקמים בלונדון.
בארגון חברות בין היתר מפלגת 'הלייבור' הבריטית ,ה'דמוקרטים הסוציאליסטים' של ארצות־הברית ,ה'מפלגה
הסוציאליסטית' הצרפתית ,ה'מפלגה הסוציאל־דמוקרטית הגרמנית' (' ,)SPDמפלגת העבודה' ומפלגת 'מרצ'
מישראל' ,מפלגת העם של פאקיסתאן' ועוד .שורשיו של האינטרנציונל הסוציאליסטי באינטרנציונל השני ,שנוסד
בשנת  .1889לאחר שהתפרק במהלך מלחמת העולם הראשונה ,נוסד הארגון מחדש ,בשנת '( 1923אינטרנציונל
הפועלים והסוציאליסטים') ,ונוסד שוב ,במתכונתו הנוכחית ,לאחר מלחמת העולם השנייה ,שבמהלכה דוכאו מפלגות
סוציאליסטיות רבות בארצות השלטון הנאצי באירופה .בוועידת האינטרנציונל שהתקיימה בבירת אוסטריה ,וינה ,ביוני
 1972נבחרה מאיר לשמש כסגנית היושב ראש.
אולוף פלמה ,ראש ממשלת שוודיה בשנים  1986‑1982 ,1976‑1969ומנהיג 'מפלגת הפועלים הסוציאל־דמוקרטית
של שוודיה'.
ברונו קרייסקי ,ראש ממשלת אוסטריה בשנים  1983‑1970ומנהיג ה'מפלגה הסוציאל־דמוקרטית האוסטרית'.
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ברנדט לא הגיע .הבלגי טוב ,וממשלת הצללים הבריטית.
מאיר:
הנשיא :וודרו וילסון היה האידאליסט הגדול ביותר בבית הלבן .כאשר הוא נסע לוורסאי ,הפרגמטיים אכלו
אותו.
ללא וורסאי ,לעולם לא היה מופיע היטלר .מה דעתך ,הנרי?
קיסינג'ר[ :חוזה] ורסאי היה רך מדי או נוקשה מדי.
הנשיא :הוא היה נוקשה מדי.
קיסינג'ר :הוא השפיל את גרמניה בלי שהחליש אותה .הוא שם את כל המשקל על צרפת ,ורוסיה הרגישה
מבודדת .אסון.
[פונה אל מאיר ואל רבין] אני שמח ששוחחתם [קודם] עם הנרי42.
הנשיא:
43
תורידו את זה מעצמכם כי הם ישאלו .בעניין תאונת המטוס ,זהו מקרה מצער .במצב שבו אתם
נמצאים דברים מסוג זה יכולים להתרחש.
גברת מאיר לא הייתה רוצה שדבר זה יקרה ,ואם הם [חיל האוויר הישראלי] אכן עשו זאת ,הם היו
חכמים מכדי לעשות זאת באופן שבו זה נעשה.
בעניין  ,IACOהם מעולם לא פנו אלי .היינו לוחצים בראש ובראשונה לקיים חקירה בנושא .זו
הייתה אי הבנה.
זו הייתה אי הבנה .אני רוצה שתדע כי באו"ם בינואר קיבלנו אזהרות מחברים על ארגון 'ספטמבר
מאיר:
השחור' המתכנן להוציא אל הפועל תכנית לפוצץ מטוס עמוס חומר נפץ מעל מרכז עירוני בישראל.
ב[נמל התעופה] לוד היו לנו קמיקזה יפנים 44.לכן היינו צריכים להתייחס לעניין זה [המטוס הלובי]
ברצינות.
אני רוצה שתדעו כי אילו חשבנו שבמטוס יש אזרחים לא היינו עושים זאת .אין מי שחש צער [על
מקרה זה] יותר ממני.
הנשיא :אנו מבינים .הדבר החשוב הוא שאיננו רוצים שמעמדה של ישראל בעולם ייפגע .ההצהרה שלך
[בעניין המטוס הלובי] הייתה טובה — לסייע לקרבנות החפים מפשע.
 42מאיר ורבין נועדו עם קיסינג'ר ב־ 28בפברואר  ,1973בשעות  ,10:55‑08:15למפגש הכנה לקראת הפגישה עם הנשיא.
לתוכנה של פגישה זו ראוLibrary of Congress, Manuscript Division, Kissinger Papers, Box 238, Miscellany, :
 .1968–1976בזיכרונותיו כתב רבין כי בפגישה זו עם קיסינג'ר הציגה מאיר 'את נכונותה של ישראל להתקדם הן
לקראת הסכם כולל [עם מצרים] והן לקראת הסדר חלקי לפתיחת התעלה [תעלת סואץ]' ,אך תגובתו של קיסינג'ר הייתה
לקונית ולא נלהבת בעליל' :בלי מחשבות חדשות ,בלי הצעות חדשות — לא תהיה התקדמות חיובית [בתהליך המדיני
בין ישראל למצרים]' .ראו :רבין (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .386
 43ב־ 21בפברואר  1973המריאה טיסה  114של 'ליביאן איירליינס' מטריפולי שבלוב לקהיר .בשל טעות ניווט חדר המטוס
לתחום האווירי של ישראל מעל חצי האי סיני ,מטוסי חיל האוויר הישראלי הפילוהו ,ו־ 108מתוך  113נוסעיו ואנשי
צוותו נספו בהתרסקות .בתחילה התכחשה ישראל לאשמתה בטרגדיה ,אך לאחר ה־ 24בפברואר ,כשנמצאה הקופסה
השחורה של הבואינג שהקליטה את שיחותיו של הצוות עם מגדל הפיקוח בקהיר ,הודתה ישראל כי היא הפילה את
המטוס .כמו כן חשפה ישראל כי המטוס הופל באישור הרמטכ"ל אלעזר .בשל הסיטואציה המורכבת ,החשש הישראלי
מהתקפת מחבלים ופעולות המטוס שנראו כחשודות ,לא נקט האו"ם שום פעולה נגד ישראל בשל הפלת המטוס.
 44ב־ 30במאי  1972ביצעו שלושה מחבלים יפנים ,קוזו אוקמוטו ,טאקשי אוקודיירה ויאסודה יאסוקו ,פיגוע טרור באולם
הנוסעים של נמל תעופה לוד (כיום נתב"ג) .בפיגוע נרצחו עשרים וארבעה בני אדם ושבעים ואחד נפצעו .המחבלים
היו חברי ארגון קומוניסטי קיצוני' ,הצבא האדום היפני' ,והם ביצעו את המתקפה בשליחותה של 'החזית העממית
לשחרור פלסטין' ,לאחר שאומנו על ידה בלבנון.
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מאיר:

הנשיא:

מאיר:

בווייטנאם ,כאשר פגענו בבית חולים — ההפצצות שלנו היו מדויקות מכיוון שהיינו יכולים למחות
את האנוי מעל פני האדמה בתוך שלושה ימים .אנו רוצים שעמדתכם [בעניין המטוס הלובי] תהיה
כזאת שתזכה לתמיכה ברחבי העולם.
בתקיפה [של צה"ל] בלבנון 45,הדרך הקלה ביותר הייתה הפצצות מהאוויר .אבל הן היו בקרבת
מחנות פליטים ,על כן נאלצנו להשתלט על השטח באופן רגלי במשך שעות .לא פגענו כלל
בפליטים .דאגתי עד שהם [חיילי צה"ל] חזרו ,אך עשינו זאת על מנת לשמור על חייהם [של
הפליטים].
אנו תמיד דנים במפגשינו בשני נושאים מרכזיים :נשק ועניינים כלכליים .בעניין המשא ומתן [עם
מצרים] .האם יש לך [נושאים] אחרים?
הרשי לי להתחיל .בעוד שאת היית מודאגת במשך ארבע השנים שחלפו ממידת התמיכה שלנו
בכם ,אני הקפדתי לשמור על המחויבות שלנו לכם ולא לחצתי עלייך [בעניין קידומו של התהליך
המדיני] .מצב זה יימשך.
כעת אנו סבורים כי חשוב להתקדם יחד על מנת לצאת מהמבוי הסתום במשא ומתן .אינכם
יכולים ליצור זיקה בין הספקת נשק [מצדנו] לבין [קידום] המשא ומתן .אנו מעניקים [לכם] סיוע
[צבאי] מכיוון שהדבר משרת אינטרס שלנו שישראל תהיה מסוגלת להגן על עצמה 46.אך אנחנו
מעוניינים ,וגם אתם ,גם במשא ומתן.
ראשית ,כל התחייבויותיך [לישראל] נשמרו בקפדנות .היחסים בינינו מעולם לא היו כה טובים.
יש אמון הדדי .אם היו לכם ספקות באשר לאופי השימוש שלנו בנשק [שסיפקתם לנו] ,לא היינו
מקבלים אותו .הנשק שאנו מקבלים [מכם] נועד להגנה עצמית והוא אף מנע מלחמה .שאם לא כן,
היו פורצות יריות לאורך התעלה.
המדיניות שלך הייתה נכונה .היא לא רק העניקה לנו הגנה אלא אף מנעה אלימות [מצד מדינות
ערב] .נשאלנו לא אחת — כעת כאשר [עניין] וייטנאם נגמר — 47האם אינכם חוששים כי ארצות־

 45הכוונה כנראה ל'מבצע קלחת  4מורחב' ,מבצע רחב היקף להריסת תשתית הטרור בלבנון שנערך ב־ 19‑16בספטמבר
 1972בדרום לבנון .הייתה זו הגדולה שבפשיטות צה"ל בלבנון בתקופה שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור,
והיא התקיימה בתגובה על רצח אחד־עשר הספורטאים באולימפיאדת מינכן .פעילות הקרקע הופקדה בידי חטיבת
גולני ,בפיקודו של אלוף משנה אמיר דרורי ,ויחד עם גולני פעלו כוחות צנחנים ,שריון וסיירת אגוז .הלוחמים פשטו על
עשרות כפרים בדרום לבנון וטיהרו שנים־עשר ריכוזי מחבלים .יותר מארבעים מחבלים ושמונה־עשר חיילים לבנונים
נהרגו ,ושישה־עשר מחבלים וחמישה חיילים לבנונים נלקחו בשבי .כשבעים בתים ושלושים ושישה בונקרים פוצצו.
אבדות צה"ל בפעולה זו הסתכמו בשלושה הרוגים ובתשעה פצועים.
 46דברים אלה משקפים נאמנה את דוקטרינת ניקסון ,שהוצגה לראשונה בתדרוך לעיתונאים בגואם ב־ 25ביולי ,1969
במהלך ביקורו של הנשיא האמריקני במדינות אסיה .מתדרוך זה השתמע בבירור כי ארצות־הברית תסייע לבעלות
בריתה באסיה ובמקומות אחרים בעולם להתגונן מפני איומים חיצוניים כמו הקומוניזם אבל לא תוכל עוד לשאת
לבדה בנטל ההגנה עליהן בכל זירה ובכל אתר ,והמדינות יהיו חייבות בראש ובראשונה להגן על עצמן ולא לסמוך על
האמריקנים שישלחו כוחות צבאיים על מנת להגן עליהן כפי שהיה בווייטנאם.
 47המעורבות האמריקנית בווייטנאם ,שהחלה עוד בתקופת נשיאותו של הנשיא ג'ון קנדי ,העסיקה את ממשל ניקסון יותר
מכל דבר אחר ,וזאת בשל הביקורת הציבורית הנוקבת מבית על הנוכחות הצבאית חסרת התוחלת של חיילי ארצות־
הברית בביצה הטובענית של וייטנאם ,שגבתה קרבנות רבים בנפש .הסכם שביתת הנשק הושג בין הצדדים הלוחמים
ב־ 27בינואר  1973בפריז בתיווכו של קיסינג'ר .ההסכם קבע כי ארצות־הברית תפנה את כל כוחותיה מווייטנאם.
מאוחר יותר באותה שנה אסר הקונגרס האמריקני על כל פעילות צבאית אמריקנית בהודו־סין .רבים במזרח התיכון,
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הברית תהיה מעורבת יותר במזרח התיכון? התשובה היא שאיננו מתנגדים לכך .נהפוך הוא.
השאלה היא כיצד להתקדם בעניין זה.
עמדתנו היא שאנו מוכנים לקיים משא ומתן בכל זמן ,בכל מקום.
קיבלנו מסר בחודש מאי האחרון שסגן שר החוץ הרומני מעוניין לבוא אלינו .רומניה היא המדינה
הקומוניסטית היחידה שיש לה יחסים דיפלומטיים עמנו .הוא בא ומסר לי כי הנשיא סאדאת
מעוניין להיפגש עמי .האם תוכלי להגיע לבוקרשט? [הוא שאל] .נסעתי [לבוקרשט] ונאמר לי
כי סאדאת מעוניין בשלום ,וכי סאדאת סבור שמפגש עם מרת מאיר הוא חיוני .ביקשתי למסור
לו [לסאדאת] כי אנו מעוניינים באמת ובתמים בשלום ונשמח להיפגש .הוא אמר טוב ,תשמעו
[מאתנו] בתוך שבועיים .ומאז שום דבר .אני משוכנעת כי צ'אושסקו 48העביר את המסר
[למצרים] ,אבל שום דבר לא התרחש.
49
אם כך אנו מוכנים למשא ומתן ישיר ,לשיחות קרבה שאתם הצעתם .לכול ישראל מוכנה — עם
כל מדינה במזרח התיכון.
קיסינג'רֻ :חסין שלח שדר מיוחד שלשום בטרם עזב50.
[קורא את השדר של חסין].
הנשיא:
תנו לי להציע דרך אפשרית להתקדמות [במשא ומתן בין ישראל למצרים] .יש שני מסלולים.
המסלול הפומבי — הבעייתיות היא שברגע שהכרזת עליו הוא מוכרח להצליח או שצד אחד או
שני הצדדים יהיו מוכרחים להגיב .בכל אופן דיונים פומביים מוכרחים להשיג התקדמות.
אבל בינינו ,אנו גילינו לאור יחסי [האמון שלי] עם קיסינג'ר והדרך שבה עבדנו יחד ,כאשר
השתתפנו בוועידת מוסקווה ובפקינג כבר ידענו מראש מה יתרחש שם ומה לא .לכן הן [הוועידות]
הצליחו .לא נקטנו דרך זו באזור שלך [במזרח התיכון] .אתם לא הייתם מעוניינים בכך.
הנה ההצעה .עליכם לבטוח בי .אנו יודעים כי הבחירות אצלכם מתקרבות וכך הלאה .משבר
האנרגיה יוצר לחץ בדעת הקהל [בארצות־הברית] לעשות דבר מה [בתהליך המדיני] במזרח התיכון.

במיוחד במצרים ,קיוו כי הנסיגה מווייטנאם תוביל את הנשיא ניקסון ואת יועצו קיסינג'ר למעורבות פעילה יותר
בתהליך המדיני במזרח התיכון.
ניקול ֶאה צ'אושסקו ,שליט רומניה והמזכיר הכללי של מפלגת השלטון הקומוניסטית בארצו בשנים  1989‑1965ונשיא
ַ
48
רומניה בשנים .1989‑1974
 49את ההצעה לשיחות קרבה הגה מזכיר המדינה האמריקני רוג'רס באוקטובר  ,1971במטרה למלא את החלל המדיני הריק
לאחר כישלונה של מחלקת המדינה לגשר במהלך שנת  1971בין עמדות הצדדים בעניין ההסדר החלקי בתעלת סואץ.
בפברואר  1972הודיעה ממשלת ישראל פומבית על הסכמתה להשתתף בשיחות הקרבה בחסות מחלקת המדינה של
ארצות־הברית ,בניסיון לצמצם את הפערים בינה לבין מצרים בנושא הסכם ביניים בתעלת סואץ .אך עד מהרה נקלעו
השיחות למבוי סתום.
 50המלך חסין ערך ביקור רשמי בארצות־הברית ב־ 7‑5בפברואר  .1973במסגרת ביקור זה נועד המלך עם ניקסון ב־6
בפברואר .בפגישתם דנו השניים בבקשותיה של ירדן לסיוע צבאי וכלכלי מארצות־הברית ,במצב במזרח התיכון
ובדרכים לקידום התהליך המדיני בין ישראל לירדן .לפרטים על פגישה זו ראוMemorandum for the President’s :
Files by the President’s Assistant for National Security Affairs (Kissinger), February 6, 1973; NA, Nixon
Presidential Materials, NSC Files, Kissinger Office Files, Box 137, Country Files, Middle East, Iran — Oil to
]JORDAN/RIFAI, January 2, 1973 [2 of 2
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אתם בעמדה חזקה — אתם מסוגלים להסתדר בכוחות עצמכם מול אויביכם ,למעט מול ברית־
המועצות.
אתם כה חזקים שמצרים באה אלינו .אנו חושבים כי ברית־המועצות רוצה להיפטר ממצרים —
אנחנו לא יודעים בוודאות.
הייתי מעוניין כי הנרי [קיסינג'ר] יברר באופן חשאי עם מצרים מה אפשר לעשות — לא לנהל
משא ומתן בעבור ישראל ,אלא שעליו לדעת מהן עמדותיכם [בנושא אופי ההסדר עם מצרים].
אותו הדבר עם ברית־המועצות .ברז'נייב יבוא [לארצות־הברית] כנראה ביוני 51,וזו תהיה הזדמנות
לעשות עמם משהו [בקשר להתקדמות בתהליך המדיני במזרח התיכון] .הנרי עדכן אתכם על
הדיאלוג שאנו מקיימים עמם [בנושא המזרח התיכון] .אני יכול להתחייב כי הנרי ינהל זאת באופן
חשאי לחלוטין .אם זה בסדר [מבחינתכם] ,הניחו לנו לבדוק אם אפשר להגיע להסדר .אתם יודעים
כי מצרים מעוניינת בהסדר כולל .אתם מעוניינים בביטחון; הם [המצרים] מעוניינים בריבונות.
עכשיו ,זהו עניין רגיש ביותר .הוא חייב להיות מעורפל .הנרי הוא אמן הלשון המעורפלת .הסיבה
שסאדאת אינו מעוניין לדבר אתך ,מרת מאיר ,היא שהוא חושש שאת תאכלי אותו בלי מלח.
ספר את הסיפור עם צ'ו 52,הנרי.
קיסינג'ר :צ'ו אמר' :אין לנו סיכוי .קיסינג'ר הוא האיש היחיד שמסוגל לדבר שעה — שעה וחצי מבלי לומר
דבר'.
הנשיא :אולי זה [הניסיון לקדם את התהליך המדיני במזרח התיכון] לא יעבוד ,אך אני סבור שעלינו לנסות,
את שני המסלולים .אנו לא נשמש מתווך בעבורכם אך עלינו לדעת את קווי המתאר של מה
שאתם רוצים.
אנו חזקים ,הודות לכם ,אך אנו מעוניינים במצב של שלום במזרח התיכון.
מאיר:
אנו יודעים כי אתם משוחחים עם מצרים ועם ברית־המועצות [בעניין התהליך המדיני במזרח
ראשה של ישראל על מגש של כסף .קודם הם
ּ
התיכון] .מצרים מעוניינת כי אתם תביאו להם את
ביקשו זאת מברית־המועצות ,עכשיו מכם .אנו לא ניפול בפח.
מה שאנחנו רוצים [מכם] הוא שלא תציגו [למצרים או לברית־המועצות] עמדות שונות [משלנו
בקשר להסדר עם מצרים] מבלי שנדע על כך .אנו רוצים ביטחון; איננו מעוניינים בריבונות [בסיני].
במה מצרים באמת מעוניינת? הם מספרים לחבריהם שישראל חייבת לסגת לגבולות  '67ולדון עם
הפלסטינים.
אנו מסכימים להתקדם בעניין הסדר הביניים בסואץ .קו הנסיגה [של ישראל מסיני במסגרת
הסדר הביניים עם מצרים] יהיה בפירוש זמני בכפוף למשא ומתן הסופי .זהו ויתור גדול מבחינתנו.
אנו ניסוג מקווי ההגנה הטבעיים שלנו ומהיתרון הגדול ביותר שיש לנו מול המצרים; זה מראה
 51ניקסון וברז'נייב נועדו בשלהי יוני  1973בוועידת הפסגה בסן־קלמנטה שבקליפורניה ,ארצות־הברית .המזרח התיכון
היה אחד הנושאים שנדונו בוועידה ,ואף שברית־המועצות ייחסה לו חשיבות רבה ,לא הושגה בדיונים שום התקדמות
בנושא זה .על הדיונים בנושא המזרח התיכון בוועידת הפסגה ראו :וונטיק ושלום (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .239‑233
 52צ'ו אן־לאי ,ראש ממשלת סין בשנים .1975‑1949
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קיסינג'ר:
הנשיא:
קיסינג'ר:
הנשיא:

מאיר:
הנשיא:
קיסינג'ר:
מאיר:
הנשיא:
קיסינג'ר:
הנשיא:

קיסינג'ר:

שאנו מוכנים ליטול סיכונים למען השלום .אנו מעוניינים כי תעלת סואץ תנוקה ותוכשר [למעבר
ספינות] ,בתקווה שהצדדים [היריבים] ,אם יופרדו זה מזה ,לא יירו [זה על זה] .אנו מעוניינים כי
האנשים [תושבי מצרים] יחזרו לבתיהם לאורך התעלה ,מכיוון שזה משפר את הסיכויים שלא יהיו
קרבות [באזור].
אנו אף מוכנים לאפשר נוכחות מסוימת של שוטרים [מצרים] בגדה המזרחית [של תעלת סואץ].
לא נממש את הזכות לשימוש בתעלת סואץ .נעמוד על זכותנו העקרונית [למעבר בתעלת סואץ]
אך לא נשתמש בה .זה יאפשר לסאדאת לשמור על כבודו.
אם כן יש מה לעשות אם הם [המצרים] באמת רוצים [לקדם הסדר מדיני עם ישראל].
הצעות אלה מעולם לא הוצגו באופן פורמלי.
אתה מתכוון באופן פומבי?
יש לי מספר נקודות .הדבר יכול להיעשות באחת משתי הדרכים .נאפשר למחלקת המדינה
להתחיל בנוהל של הסדר הביניים ,ונמשיך בשיחות הקרבה.
[אמרו להם] רק שישראל
אל תספרו למחלקת המדינה על העמדות הישראליות [שהוצגו כאן]ִ .
תנהג בהיגיון [בכל הקשור לתנאי ההסדר עם מצרים].
על מחלקת המדינה להיות עסוקה במשהו .הניחו למחלקת המדינה להתקדם ,אך על תפרטו את
כל העמדה [שלכם] .תנו להנרי לשווק זאת.
לא נאמר זאת באופן פומבי ,אך אנו מוכנים לסגת עד המעברים [מעברי המתלה והגידי] .אך לא
אומר זאת למחלקת המדינה.
כן ,לא נוכל לאפשר לזה לדלוף החוצה.
רק להתחיל להזיז עניינים בצינורות הגלויים לציבור ייקח כמה חודשים.
הבעיה עם מצרים היא שהם רוצים לסיים [את המשא ומתן עם ישראל] לפני שהתחילו .עמדתנו
היא שהאפשרות המעשית [לקידום התהליך המדיני] הוא הסכם הביניים.
שוחחתי עם חאפז אסמאעיל 53.הם קשים ,אך אני חושב שיש חלון הזדמנויות ,האינך חושב כך,
[הנרי]?
אין גמישות בעמדתם ,אך יש [גמישות] בגישתם .עתה אנו יודעים משהו על עמדתכם.
אמרתי לאסמאעיל שהשתיים [ישראל ומצרים] רחוקות זו מזו מרחק רב [בעמדותיהן] וכי אנו
מוכרחים להגיע לעמדת ביניים ,ומה עמדתם? הנה היכן שאנו נמצאים.
מהי עמדת הסובייטים?
כעת שהשיחות של המצרים נמשכות ,ברית־המועצות מעוניינת לקבל נייר עמדה בעניין זה .אנו
יכולים לומר עתה שאנו משוחחים עם המצרים ,המצרים אומרים שהם אינם מעוניינים בתכנית

ֹ

 53השיחה בין ניקסון לבין אסמאעיל התקיימה ב־ 23בפברואר  .1973פרטים על השיחה ראוMemorandum for the :
President’s Files by the President’s Deputy Assistant for National Security Affairs (Scowcroft), NA, Nixon
Presidential Materials, NSC Files, Kissinger Office Files, Box, 131, Country Files, Middle East, Egypt/Ismail,
III, February 23–26, 1973
קתדרה
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ספציפית [להסדר בין ישראל למצרים] מברית־המועצות .דוברינין 54יביא ככול הנראה כאשר יחזור
[לוושינגטון מברית־המועצות] תכנית ספציפית ממוסקווה.
הנשיא :אם אנו ,כמתווך ,משוחחים עם שני הצדדים [ישראל ומצרים] ,אתם [ישראל] נמצאים במצב טוב,
מכיוון שאנו נוטים לצדכם.
ברית־המועצות אמרה לאסמאעיל לא לוותר לארצות־הברית .הם לא אמרו לכו למלחמה — הם
מאיר:
היו זהירים בעניין זה — אך אמרו שהם יספקו [למצרים] מטוסי מיג־ 23וישלחו טייסים [מצרים]
ל[אימונים] לברית־המועצות.
קיסינג'ר :אנו תמיד מקבלים את תמלילי השיחות האלה.
אנו חולקים אותם עמכם.
מאיר:
הם [הסובייטים] מעוניינים כי מצרים לא תהיה גמישה .הם מעוניינים לחזור על הסיטואציה
שהייתה ב־ 55.'57על כן הם אומרים [למצרים] 'אל תתפשרו'.
קיסינג'ר :הם [הסובייטים] אינם אוהבים את סאדאת .הם מעוניינים שהוא ימשיך להיות בלתי גמיש וכך הם
יכולים לחתור תחתיו.
הנשיא :ברית־המועצות משחקת לידיהם של הקיצונים באזור .איננו יכולים לאפשר להם להיות המתווך
[בתהליך המדיני במזרח התיכון].
56
מאיר:
כן ,הם משחקים עם סוריה .קד'אפי הוא המשוגע הראשון באזור ,סוריה היא השנייה.
האם נעשה זאת? קיסינג'ר ודיניץ57.
הנשיא:
קיסינג'ר[ :לנציגים הישראלים] ואתם מצדכם ,שמרו זאת [כל הקשור בדיונים בין קיסינג'ר לדיניץ בעניין
קידומו של התהליך המדיני במזרח התיכון] בתוך משרד ראש הממשלה.
כן .ועכשיו ל־58.hardware
מאיר:
54
55
56
57

58

אנטולי דוברינין ,שגריר ברית־המועצות בוושינגטון בשנים .1986‑1962
במרס  ,1957כחמישה חודשים לאחר סיומה של מלחמת סיני ,נאלצה ישראל לסגת מכל שטחי סיני בעקבות הפעלת
מכבש לחצים של המעצמות ,ברית־המועצות וארצות־הברית ,וזאת מבלי שמצרים חתמה על הסדר מדיני כלשהו עם
ישראל.
ֻמעמר קד'אפי ,שליט לוב מספטמבר  1969עד אוקטובר  .2011ב־ 1בספטמבר  1969עמד קד'אפי (אז קצין בדרגת סרן)
בראש קבוצת קצינים שביצעה הפיכה צבאית והפילה את שלטון המלך אידריס הראשון ,שהיה פרו־אמריקני .בתקופת
נשיאותו של ניקסון התקרב קד'אפי מאוד לברית־המועצות ונקט מדיניות אנטי־אמריקנית חריפה.
בפגישתם הרשמית הראשונה של מאיר וניקסון ,בספטמבר  ,1969התקבלה החלטה חשובה ביותר באשר לדרכי
ההתקשרות והעברת מידע רגיש בין שני המנהיגים; הנשיא ניקסון טען כי ראשי מדינות צריכים לקיים ביניהם קשרים
ישירים וקבועים ,בלי להידרש למשרדי החוץ כחוליית קישור .לאור זאת נקבעה שיטת ההתקשרות כדלקמן :קיסינג'ר
יפנה בשם הנשיא אל השגריר הישראלי (רבין או דיניץ) ,וזה יעביר את המסר שיקבל לראש לשכתה של ראש הממשלה
(דיניץ או יורשו גזית) ,בלי להשתמש בערוץ של משרד החוץ .כך תפעל גם מאיר :תעביר את הודעתה דרך דיניץ
(ולאחר מכן גזית) אל השגריר רבין (או ליורשו דיניץ) ,והוא יעביר אותה לקיסינג'ר ,בדרך אל הנשיא .מעתה ואילך
הייתה זו דרך ההתקשרות המרכזית בין שתי המדינות בנושאים החשובים ביותר ,ונתמעט במידה רבה חלקם של שני
שרי החוץ במהלכים המדיניים העיקריים שבין ארצות־הברית לישראל .ראו :רבין (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  .258בהחלטה
זו היה ביטוי מובהק לחוסר אמון של שני המנהיגים בשרי החוץ שלהם .ואכן ההתייעצויות וההסכמות החשובות בעניין
שיתוף הפעולה המדיני בין ישראל לבין ארצות־הברית בשנים  1973‑1970התקיימו על פי רוב מבלי שמאיר וניקסון
שיתפו בהתלבטויותיהם את שרי החוץ שלהם .זאת ועוד ,לעתים קרובות נמנעו שני ראשי המדינות במכוון מעדכון שרי
החוץ שלהם בהחלטותיהם בעניין שיתוף הפעולה האסטרטגי־המדיני בין ירושלים לוושינגטון.
כך כינתה מאיר את בקשות הנשק ובמיוחד מטוסי הקרב מארצות־הברית.
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ייצור .בפנטגון 59אמרו שהם יסייעו באב הטיפוס .זה היה מוצלח .עכשיו אנו מעוניינים בייצור .אנו
רוצים שהפנטגון יאמר כי אב הטיפוס הוא מוצלח ,עכשיו תמשיכו [בעצמכם בייצור המטוס].
כפי שאמרתי ,מעולם לא היה מצבנו טוב יותר .המטוסים מגיעים ואנחנו נהיה בסדר במהלך .'73
אבל אנחנו צריכים לדעת באשר [לשנים]  .'75‑'74לא באופן פומבי — רק אם המשלוחים לא יצאו
אל הפועל .אם החלטתם [ 36‑30מטוסים] ,ל[שנים]  ,'75‑'74בשום אופן לא ניתן לזה פומבי.
הנשיא :אין לומר דבר [באופן פומבי בעניין עסקת המטוסים] .כפי שהבנתי באשר לכמות ,עדיף שנרמוז
[לתקשורת] שיש הסכמה עקרונית ואת הפרטים נסכם אחר כך .האם זה בסדר ,הנרי?
קיסינג'ר :כן ,אנו מתייחסים בחיוב לשני המקרים ,אך בואו ניתן למומחים לעבוד על המספרים.
הקושי שיש לנו [בבית הלבן] הוא שהביורוקרטיה המליצה על כמות קטנה מאוד .הנשיא אינו יכול
להתעלם סתם כך מהמלצות הדרג המקצועי.
הנשיא :ההמלצה היא על מספר קטן .אנו יודעים כי אתם מרגישים חזקים .נתייחס בחיוב למספרים
שאתם מציעים .לא נתייחס להמלצות של מחלקת המדינה ושל משרד הנספח הצבאי [האמריקני
בישראל] ,אלא למספרים שלכם ,נשקול את העניין ללא כל זיקה [לנכונות של ישראל להגמיש את
עמדותיה בעניין תנאי ההסדר המדיני עם מצרים].
אינני רוצה להיות במצב שבו אני מתעלם מהמלצות הדרג המקצועי .נתייחס אליכם כראוי.
יש להבחין בין [התבטאויות] פומביות לפרטיות .באופן פומבי מרת מאיר תאמר [לתקשורת] כי לא
רבין:
דנו [בוושינגטון] בעניין יחסינו הביטחוניים באופן פומבי ,וארצות־הברית תאמר כי היא תעשה כל
מה שנחוץ על מנת לשמור על מאזן הכוחות [במזרח התיכון] .באופן פרטי בואו נסכם כאן שאנו
נקבל מטוסים ,משני הסוגים ,ואתם תביטו באופן חיובי על הכמות [שדרשנו].
הנשיא[ :למאיר] איך זה נשמע?
אני כל הזמן מוותרת[ .צוחקת] עכשיו לייצור.
מאיר:
הנשיא :אתם רוצים  ,200אנו ניתן לכם .100
לפחות .100
רבין:
כן .האם זה בסדר ,הנרי?
הנשיא:
קיסינג'ר :כן.
הבעיה היא הידע .אנו צריכים החלטות שייתנו לנו את הידע [לייצור המטוסים] .לא נוכל ללכת על
רבין:
ייצור של [ 100מטוסים] בלבד .בואו נסכים לעת עתה על  100לפחות ,בסדר?
קיסינג'ר :אני אבדוק עם משרד הנספח הצבאי .כפי שאני רואה ,אין זה משנה בעבורנו .איננו מתחייבים;
אנו רק משאירים את העניין פתוח.
מאיר ורבין :מה שאנו רוצים הוא שלא תתקבל עתה החלטה על  100בלבד ותו לא.
בסדר[ ,הנרי]?
הנשיא:
קיסינג'ר :הבהר זאת למשרד הנספח הצבאי .איננו מתחייבים על יותר מ־.100
 59משרד ההגנה האמריקני.
קתדרה

 ,1 4 6ט ב ת ת ש ע " ג  ,ע מ ' 1 7 2 - 1 4 3
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אינני רוצה להיכנס לפרטים [על אופן התשלום בעבור המטוסים] .שר האוצר שלי דיבר...
מאיר:
[גם] לנו יש בעיות תקציביות ,אנו מבינים.
הנשיא:
[הנשיא עזב את החדר הסגלגל בשעה  12:21וחזר ב־]12:22
הנרי אמר שאנחנו מוכרחים לסיים [את הפגישה עם הנשיא] ב־.12:30
מאיר:
עוד נקודה אחת .יש לנו אנשים שבאים לארץ ,אבל [מצבם של היהודים] בברית־המועצות רע .הם
[השלטונות הסובייטיים] שמים אנשים במאסר רק מכיוון שהביעו רצון לעלות לישראל .הכופר60
הוא דבר נורא .לו רק היו מאפשרים להם לעזוב .כל מי שפונה בבקשה להגר מאבד את עבודתו,
ובדרך כלל הולך לכלא.
אני מודע לאנטישמיות בברית־המועצות.
הנשיא:
עכשיו היא [האנטישמיות] רשמית.
מאיר:
כן .מה אנו עושים עתה? אנו שוחחנו עמם ,הנרי ואני ,ונמשיך בכך — אבל באופן חשאי .איננו
הנשיא:
יכולים לעשות זאת באופן פומבי — כפי שעושה הקונגרס — אבל איזו טובה תצמח מכך? הם
[הסובייטים] יאטו [את הגירת היהודים מברית־המועצות] .אלה הם הסנטורים המתעקשים
להתנות את מתן ה־ MFNבמתן אישורי היציאה [מברית־המועצות] 61.הייתי זוכה לפופולריות
רבה [בדעת הקהל לו הסכמתי לזיקה זו].
אני מוכן להפגין קו נוקשה [כלפי הסובייטים] — ההחלטות שלי על הפצצת וייטנאם משקפות
את קשיחותי — אם הדבר יעבוד .אבל אם נעשה זאת באופן פומבי ,נכרוך אותם יחד ,הם לא
יוכלו לסגת מעמדותיהם .לדעתי [בשיחות חשאיות] נוכל להשיג יותר — שיחותינו עם הרוסים
קשוחות ,בכנות; זוהי הסיבה שאנחנו מסתדרים — מכיוון שאנו עושים זאת באופן חשאי .באופן
פומבי הם יטרקו את הדלת.
קיסינג'ר :אני מסכים.
הנשיא :נעלה זאת לפני ברית־המועצות ,אתם יכולים להיות בטוחים בכך .יש לנו ניסיון עם אנשים אלה,
ונקיטת עמדה באופן פומבי תפגע [במאמצינו] .באופן חשאי כן ,אבל באופן פומבי נכחיש שאנו
מתנים [מתן הטבות סחר לברית־המועצות בהסרת חסמים להגירה] .אני חושש שאם זה [מאבקם
של סנטורים אמריקנים ומנהיגים יהודים בארצות־הברית הדורשים ליצור זיקה בין מתן הטבות
סחר לברית־המועצות לבין הסרת חסמים להגירה] ימשיך להסלים ,זה לא יסייע לקהילה היהודית
[בברית־המועצות] .הם [הסובייטים] גרועים אף יותר ממה שתיארת.
יש העניין של טרמינל 62.TB
מאיר:
אינני מבקשת ממך לעשות זאת באופן פומבי .אינני מצפה כי ברית־המועצות תאמר באופן פומבי
'אין עוד אשרות' [הגירה].
 60ראו לעיל ,הערה .24
( Most Favored Nation 61מדינה מועדפת ביותר).
 62לא ברור למה הכוונה .כנראה מדובר בטרמינל בווינה שממנו יצאו הטיסות של יהודי ברית־המועצות בדרכם לישראל.
וינה שימשה באותן השנים תחנת מעבר של עולים מברית־המועצות בדרכם לישראל.
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הנשיא :אך אנשי הקונגרס טוענים כי ישראל תומכת בזיקה [שבין מתן הטבות סחר לברית־המועצות לבין
הסרת חסמים להגירה חופשית ממנה].
קיסינג'ר :מה שחשוב מבחינתכם הוא לא להשפיע על אנשי הקונגרס [בעניין הזיקה].
אינני יכולה לפנות ליהודי ארצות־הברית בעניין יהודי רוסיה .לא כל היהודים [שיעזבו את ברית־
מאיר:
המועצות] יבואו לישראל .התנהגותם של הסובייטים טיפשית .הם היו זוכים להרבה רצון טוב
בעולם [אלמלא מיררו את חיי היהודים המבקשים לעלות לישראל].
קיסינג'ר :הבעיה איננה בכך שעליכם לומר דבר מה ,אלא אם תוכלו לרסן כמה סנטורים ידידותיים [לישראל]
על מנת שלא לקדם את תיקון ג'קסון.
הנשיא :הדבר תלוי בכם אם נוכל להגיע להישג בעניין זה .לא נוכל עוד להשיב ריקם את פני הסובייטים
[בעניין מתן מעמד של מדינה מועדפת ביותר] — הדבר יהיה התאבדות הדדית .יש לנו דיאלוג
[עם הסובייטים] .אתם יכולים להדליף כל דבר מלבד עניין ברית־המועצות .עלינו לשמור אותם
בחוץ [בכל הקשור למעורבות בתהליך המדיני במזרח התיכון] .הניחו לנו לפתח את המדיניות כלפי
הסובייטים על מנת שנוכל להשפיע עליהם .ברז'נייב הוא אגוז קשה לפיצוח.
[כל הנוכחים קמים]
אתם תישאלו על ידי התקשורת בעניין המטוסים .הקפידו לדבוק במה שהסכמנו.
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