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התועלת שבדיפלומטיה מסתגלת:
ישראל ,ייצוב היחסים המיוחדים והתפנית השמרנית
בשותפות הישראלית–אמריקנית1973–1967 ,
בשער המאמר:
ביובל השנים החולף חל היפוך מגמה מוחלט בזהות הפוליטית של התומכים בישראל בקרב הציבור
פגישה בין ראש
האמריקני .בשנת  1967נטה אוהד ישראל הטיפוסי לשמאל ולמפלגה הדמוקרטית .לעומת זאת כיום
הממשלה גולדה
מאיר ונשיא
הנוטים למפלגה הרפובליקנית תומכים בישראל בשיעור גורף של  80אחוז ,בעוד יריביהם הפוליטיים
ארצות־הברית
ריצ'רד ניקסון בבית תומכים בישראל בשיעור של  51אחוז בלבד .ההשתייכות המפלגתית הפכה אם כן לאחרונה לקו
הלבן ,וושינגטון,
השבר המובהק ביותר בחברה האמריקנית באשר לתמיכה בישראל1.
 26בספטמבר 1969
(צילום :משה מילנר ,לע"מ)
התפתחות זו הרת משמעות לישראל .אמנם חרף היחסים העכורים בעליל בשנים האחרונות בין
קברניטי שתי המדינות ,הגיבוי הציבורי הכללי לישראל בארצות־הברית נותר מרשים ,ושיתוף הפעולה
הביטחוני והכלכלי לא נפגע בעיקרו של דבר .אולם השילוב של קיטוב פוליטי פנימי בשתי החברות
ושל ִמתאם גובר בין השתייכות מפלגתית לבין תמיכה בישראל מאיים לשחוק ,בטווח ארוך ,את היחסים
המיוחדים עם ארצות־הברית ,החיוניים לישראל .מעידות על כך למשל ההאשמות ההדדיות שהטיחו
המנהיגים זה בזה לאחרונה ,בדבר התערבות לא לגיטימית בתהליכים פוליטיים פנימיים 2.קברניטיה
של ישראל מחויבים אם כן להתוות במשנה זהירות את האסטרטגיה הלאומית בכלל ואת התנהלותם
הפוליטית בזירה האמריקנית בפרט ,ולהשתדל לשמר בציבור האמריקני תמיכה על־מפלגתית בישראל
ומודעות לסכנה המסתמנת של כרסום בתמיכה בישראל בקרב הנוטים למפלגה הדמוקרטית.
מתוך חשש שהרגע הקריטי הנוכחי יוליד פגיעה חמורה ביחסים המיוחדים אני מציע במאמר זה
ללמוד מפרק זמן קריטי קודם ,שהציב למדינאי ישראל אתגר בעל מאפיינים דומים למדי :השנים
 .1973–1967כמו היום ניווטה אז ישראל בזירה פוליטית אמריקנית סוערת ,מקוטבת ומשתנה; כמו
היום התמודדה ישראל עם קולות חזקים בדעת הקהל האמריקנית שדחפו להסתגרות ולהתבדלות; וכמו
היום נאלצה ישראל להסתגל לממשל שהצטייר מירושלים כמנוכר (לפחות בשנותיו הראשונות) —
אלא שאז ,שלא כהיום ,היה זה ממשל רפובליקני ,בראשות הנשיא ריצ'רד ניקסון.
באמצעות מיצוי של תעודות שנחשפו לאחרונה בארכיוני שתי המדינות ושל מחקרים עדכניים
רלוונטיים ,אאפיין ואעריך מחדש במאמר זה את הדיפלומטיה שניהלה ישראל בשנים 1973–1967
1

2

& J. Rynhold, The Arab-Israeli Conflict in American Political Culture, New York 2015, p. 1; A. Cavari
G. Freedman, ‘Israeli Public Opinion toward the US: Divided along Party Lines’, IPS Publications, March
2015, http://www.herzliyaconference.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/Israel_OpinionCavari1.pdf.
‘Obama Says Israeli Interference in US Affairs over Iran Deal Unprecedented’, The Times of Israel, 8 August 2015,
;http://www.timesofisrael.com/obama-says-israeli-interference-in-us-affairs-over-iran-deal-unprecedented/
A. Kleiman, ‘The United States and Israel: The Road Ahead’, IJFA, 9, 2 (2015), p. 166
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ראש הממשלה
בנימין נתניהו בעת
פגישה עם נשיא
ארצות־הברית
ברק אובמה בבית
הלבן ,וושינגטון,
 20במאי 2011

(צילום :אבי אוחיון ,לע"מ)

בזירה האמריקנית ,ואתמקד בהשלכותיה על הקשר בין וושינגטון לירושלים (להבדיל מהמזרח
התיכון) .אציג כאן שתי טענות משולבות .הראשונה ,ישראל ניהלה דיפלומטיית צמרות רגישה,
והייתה ערנית להזדמנויות שסיפקו לה מגמות פוליטיות־חברתיות שהבשילו בארצות־הברית בתקופה
הנדונה .בכך תרמה ישראל לייצובם של יחסים מיוחדים בין שתי המדינות ולהתקבעותו של בסיס
תמיכה על־מפלגתי בה בציבור האמריקני .הטענה השנייה והקשורה מציעה מבט אחר מהמקובל על
השאלה כיצד ומתי נולדה התפנית השמרנית בשותפות האמריקנית–ישראלית ,ומה היה תפקידה של
ישראל בתהליך .התשובה המקובלת במחקר עד כה מצביעה על עלייתו של הימין לשלטון בישראל
בשנת  1977כאירוע המפתח 3,בעוד הדיון בעשור שקדם לשנת  ,1977בוודאי באשר לחלקה של
ישראל ,נותר חלקי 4.במאמר זה אני טוען שגם אם התקרבותה של ישראל לימין האמריקני אכן הואצה
מאוד לאחר  ,1977יסודות התהליך הונחו בעשור שקדם לכך .לניצחונה של ישראל במלחמת ששת
הימים ולהחלטת הממשלה להחזיק בשטחים שנכבשו נודעו השפעות סגוליות על דימויה של ישראל
בארצות־הברית .השתלטותה של ישראל על האתרים הקדושים לנצרות בבית לחם ובעיקר בירושלים
עוררה גל תמיכה בה בחוגים אוונגליסטיים ,ואילו החיכוך הגובר עם מאות אלפי פלסטינים נשלטים
3
4

ראו למשל :ריינולד (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .99
ראוS. Spector, Evangelicals and Israel: The Story of American Christian Zionism, Oxford 2008, pp. 144–145; N.:
Kochavi, Nixon and Israel: Forging a Conservative Partnership, New York 2009, pp. 107–128
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הרחיק מישראל את חוג השמאל החדש בארצות־הברית ,שצבר תנופה על רקע מלחמת וייטנאם.
מעבר לכך מהלכים יזומים ישירים שביצעה ממשלת גולדה מאיר בזירה האמריקנית מילאו תפקיד
חשוב .ישראל הבחינה במאגר התמיכה המתגבש בקרב אוונגליסטים ושמרנים חדשים ,ותרמה את
חלקה לתפנית שמרנית בשותפות הישראלית–אמריקנית.
בעמודים הבאים אבחן את הדיפלומטיה הישראלית בארצות־הברית בשנים  1973–1967בעדשה
מתרחבת .בחלקו הראשון של המאמר אעריך מחדש את יעילות דיפלומטיית הצמרות הישראלית,
בעיקר לאור מחקרים וגילויים חדשים על מניעיו ,כוונותיו וצעדיו של הנשיא ניקסון .בחלקו
השני אציג את תמרוניה של ישראל לנוכח מגמות עומק פוליטיות שהתגבשו באותן שנים בחברה
האמריקנית בכללותה ,ואראה כיצד תרמו המהלכים הישראליים לבסס בארצות־הברית תמיכה על־
מפלגתית ארוכת טווח בישראל.

פתח דבר :ניקסון וישראל :1969 ,על ִספה של התנגשות
מדיניותו של ממשל ניקסון כלפי הסכסוך הערבי–ישראלי התנהלה מתוך דינמיקה פנימית ,המוכרת
לעייפה לעוסקים בתחום :מחלוקת מהותית ,שלובתה ביריבות אישית ,בין משרד החוץ ,בראשות
ויליאם רוג'רס ,לבין היועץ לביטחון לאומי הנרי קיסינג'ר .על פי התפיסה השגורה ,הנשיא ניקסון זנח
במהרה את גישת רוג'רס ,שהוצגה ככלי ריק ,ואימץ את זו של יריבו5.
בשנים האחרונות נכתבו מספר מחקרים הזורים אור חדש על הנושא ,ובמיוחד על גישתו של
הנשיא ניקסון לישראל ועל הגורמים המורכבים שעמדו בבסיסה .מתברר שהבנתנו עד כה עוצבה יתר
על המידה על ידי כתביהם של בני הפלוגתא מצד אחד — קיסינג'ר ועוזרו ויליאם קוונדט (6.)Quandt
התמונה המתוקנת משקמת קמעה את המוניטין של רוג'רס כבעל משנה סדורה ,וחשוב יותר ,כבעל
השפעה על הנשיא ,שהתחבט הלוך ושוב בין גישותיהם של הניצים7.
הממצאים החדשים מבליטים אמנם הנחת מוצא משותפת שהשפיעה על ראשי הממשל כולם.
התבוסה שהנחילה ישראל למדינות ערב במלחמת ששת הימים קיבעה את תדמיתה בעיני ממשל
ניקסון כמעצמה אזורית .אישי המפתח בממשל היו תמימי דעים שבכל הנוגע לניהול מלחמה
מודרנית ,פיגור טכנולוגי ונחשלות תרבותית בהשוואה לישראל כולאים את העולם הערבי בעמדת
נחיתות מובנית .הבית הלבן וראשי מערך המודיעין במיוחד היו משוכנעים שמנהיגי ערב מכירים
בנחיתות זו ,ושעל כן יחששו לצאת למלחמה כוללת נגד ישראל בעתיד הנראה לעין .מסמכי מודיעין
5

6

7

ראו למשל :ק' שטיין ,מדינאות אמיצה :סאדאת ,קיסינג'ר ,קרטר ובגין והחתירה לשלום ערבי–ישראלי ,תרגם י' אופנר,
תל אביב  ,2003עמ'  ;89א' בן־צבי ,מטרומן ועד אובמה :עלייתם וראשית שקיעתם של יחסי ארצות הברית — ישראל,
תל אביב  ,2011עמ' .114
H. Kissinger, White House Years, Boston, MA 1979, 378–379; W. Quandt, Decade of Decisions: American Policy
toward the Arab-Israeli Conflict, 1967–1976, Berkeley, CA 1977, esp. p. 128; C. Diagle, The Limits of Détente: The
United States, the Soviet Union, and the Arab-Israeli Conflict, 1969–1973, New Haven, CT 2012, p. 6
ראו :דיאגל (שם) ,עמ'  ;180–178 ,167–166ב' וונטיק וז' שלום ,מלחמת יום הכיפורים :המלחמה שהיה אפשר למנוע:
כיצד הוכשלו המאמצים להגיע להסדר מדיני לפני מלחמת יום הכיפורים ,תל אביב  ,2012עמ' .267
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פגישת ראש
הממשלה גולדה
מאיר עם מזכיר
המדינה האמריקני
ויליאם רוג'רס,
במלון 'וולדורף
אסטוריה' בניו יורק,
ארצות־הברית,
 29בספטמבר 1969
(צילום :משה מילנר ,לע"מ)

שנחשפו באחרונה ממחישים היטב עד כמה תרמה תפיסה זו לכך שגם וושינגטון הופתעה לחלוטין מן
המתקפה המצרית־סורית ביום כיפור תשל"ג8.
אולם בכל הנוגע לאוריינטציה הבסיסית כלפי הסכסוך הערבי–ישראלי גזרו שר החוץ והיועץ
לביטחון לאומי מסקנות סותרות בתכלית מאותה הנחת מוצא .רוג'רס ומומחי המזרח התיכון במשרדו
נטו לראות בישראל נטל ,וטענו שלארצות־הברית יש קשיים בעולם הערבי בעיקרו של דבר בגלל
תמיכתה בישראל ,המתחפרת בעמדות מדיניות בלתי מציאותיות ובלתי קבילות ,ולא בגלל בחישה
סובייטית .לדידם היתרון הצבאי המובהק של ישראל שזיהתה וושינגטון מאפשר לממשל לנופף,
כבמקל וכב'גזר מותנה' ,בפריטי הסיוע הצבאי שביקשה ישראל; כך ניתן יהיה לחלץ מישראל
התפשרות בתהליך המדיני מול מצרים .לעומת זאת קיסינג'ר הצביע על התססה סובייטית כמקור
בעיותיה של וושינגטון במזרח התיכון ,והטיף לביצור היתרון הצבאי הישראלי באמצעות היענות
לבקשות הסיוע הישראלי .צעד כזה ,טען ,יעניק לישראל את תחושת הביטחון החיונית לה על מנת
לנקוט עמדה פשרנית יותר מול הערבים9.
בחודשים הראשונים לכהונתו נטה ניקסון לגישת משרד החוץ .עיקר דאגתו האזורית הייתה נתונה
לסכנה שברית־המועצות תעמיק את מאחזיה בעולם הערבי בעקבות העלבון הצורב שספגו הערבים
8

9

M.T. Penny, ‘Intelligence and the 1973 Arab–Israeli War’, President Nixon and the Role of Intelligence in the 1973
Arab–Israeli War, https://www.cia.gov/library/publications/international-relations/arab-israeli-war/nixon-arabisraeli-war.pdf; FRUS 1969–1976, XXIII: Arab-Israeli Dispute, docs. 236, 239
ראו .FRUS 1969–1976, XXV: Arab-Israeli Crisis and War, doc. 32 :התייחסות מרומזת למחלוקת זו ראו :קוונדט
(לעיל ,הערה  ,)6עמ' .32
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במלחמת ששת הימים ,ותעשה זאת בנחישות מתוך הנחה נכוחה שארצות־הברית תתקשה לפתוח
חזית שנייה לזו המדממת בוייטנאם ולעמוד בפרץ במזרח התיכון .ניקסון ,גם משום שלא סמך על
קיסינג'ר היהודי שינהג בשיקול דעת בנושא גורלי לישראל ,נתן אור ירוק למשרד החוץ לפתוח
בסדרת גישושים להסדר מול ברית־המועצות ,ותוכנם הוסתר מישראל .כיום ניתן לקבוע שניקסון
ראה בשיחות שתיים אלה מבחן חשוב לרצינות כוונותיהם של הסובייטים ,גם אם פקפק בסיכויהן
לשאת פרי 10.לאמור ,באביב  1969הסתמנה אפשרות של הסדר כפוי בשושבינוּ ת אמריקנית־סובייטית
משותפת.
אין פלא אפוא ששיחות השתיים עוררו חרדה לא מעטה בירושלים .עוד לפני עלייתו של ניקסון
לשלטון הצביעו משקיפים ישראלים על מגמות בזירה הבין־לאומית שלאחר מלחמת ששת הימים
שאיימו לקלוע את ישראל לבידוד :בעוד ישראל איבדה את הגיבוי הצרפתי ,והתעמתה באורח חסר
תקדים עם ברית־המועצות ,הציבור בארצות־הברית הלך ותבע מנבחריו להתבדל ,על רקע השקיעה
בביצת וייטנאם 11.על רקע זה הפך יעד הביצור של היחסים המיוחדים עם ארצות־הברית לדחוף
במיוחד ,בעיניים ישראליות .אולם עם העברת השרביט למפלגה הרפובליקנית בוושינגטון נתעוררה
דאגה בירושלים שמא יעד זה אינו בר השגה ,משום ניגוד שזוהה בין הממשל היוצא לזה הנכנס ביחסם
הבסיסי לישראל.
בעיני רוב המשקיפים הישראלים נצטיירה תקופתו של הנשיא הדמוקרטי היוצא ,לינדון ג'ונסון,
כתור זהב ביחסי שתי המדינות .מורשת היחסים בין ישראל לבין ממשלים דמוקרטיים קודמים לג'ונסון
הייתה מורכבת .למשל ממשל ג'ון קנדי אמנם מכר לישראל לראשונה נשק הגנתי ,והכריז על מחויבותו
לביטחונה כבעלת 'יחסים מיוחדים' עם ארצות־הברית — אולם הקשה על ירושלים בעניינים רגישים
במיוחד ,כמו הכור שהלך ונבנה בדימונה ואפשרות השיבה של פליטים פלסטינים .ואילו הנשיא ג'ונסון
התגלה ,כהגדרת ראש הממשלה לוי אשכול ,כ'ידיד אמת' לישראל 12,שאהדתו אליה נובעת מתודעה
חסרת תקדים של סימביוזה בין שתי המדינות בכל מכלולי המפתח — שותפות ערכית ,אוריינטציה
פוליטית ושיקולים אסטרטגיים .בממד הערכי ,ג'ונסון ראה בישראל חברת מופת מודרנית המקדשת
ערכים שהיו קרובים ללבו ,כהפרחת השממה ,צמצום פערי הכנסות ושילוב קבוצות מיעוט .מבחינת
האוריינטציה הפוליטית ,הנטייה המסורתית של יהודי ארצות־הברית למפלגה הדמוקרטית באה לידי
ביטוי מוחץ בבחירות  ,1964שבהן גרף ג'ונסון יותר מ־ 90אחוז מקולות הקהילה .ישראל אף זכתה
לאפיקי תקשורת ישירים לג'ונסון ,בדמותם של הפעיל הפוליטי ומגייס התרומות אברהם פיינברג,
מפיק הסרטים ארתור קרים והציר בשגרירות אפרים עברון ,שפיתח ידידות הדוקה וחריגה ביותר בין
דיפלומט זר לבין נשיא המעצמה האמריקנית .ומבחינה אסטרטגית ,ג'ונסון הזדהה לחלוטין ,הרבה
 10דיאגל (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .7
 11תזכיר ביתן 26 ,במאי  ,1968בתוך :מ' ביתן ,יומן מדיני  ,1970–1967בעריכת א' למפרום ,תל אביב תשע"ד ,עמ' .75
 12פרוטוקול ישיבת הממשלה 18 ,ביוני https://drive.google.com/file/d/0B2Ly-x55KRNqY1NwR3p1UTNsRlk/ ,1964
 ;viewלפרוטוקול זה ראו גם 120' :שנה להולדת לוי אשכול — החתימה על "מזכר ההבנה" עם ארצות הברית 10 ,במרס
 ,1965חלק א' ,תעודה  ,4בלוג ארכיון המדינהhttp://israelidocuments.blogspot.co.il/2015/10/120-10-1965_20. ,
html
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יותר מקודמיו ,עם התפיסה הישראלית שהנשיא המצרי גמאל עבד אלנאצר הוא אויב בלתי מתפשר,
ושמצרים בהנהגתו היא גרורה נאמנה וצייתנית של הקרמלין 13.הסימביוזה שאיתר ג'ונסון בין ישראל
לבין ארצות־הברית לא נותרה על הנייר ,אלא תורגמה לגילויי תמיכה ממשיים ודרמטיים ,שהותירו
חותם על שרים בממשלתו של אשכול .ביקורו הרשמי
של אשכול בארצות־הברית במאי  1964הוגדר על ידי
שר החינוך והתרבות זלמן ארן 'יציאה ממעמד של
"ידועה בציבור דיפלומטית"' 14.וחשוב יותר ,שרת
החוץ מאיר — שממשל ג'ונסון היה דווקא מסויג
ממנה — 15הגדירה את מזכר ההבנה הסודי שחתמו
שתי המדינות במרס ' 1965מפנה היסטורי' לעבר
נכונות אמריקנית להפוך לספקית הנשק העיקרית של
ישראל 16.לקראת תום כהונתו של ג'ונסון התממשה
תחזיתה של מאיר :הממשל התחייב לספק לישראל
חמישים מטוסי תקיפה מדגם 'פנטום' (.)F-4
אמנם בשנתו האחרונה של ג'ונסון בשלטון נתגלעו
חיכוכים בין ירושלים לוושינגטון :ארצות־הברית
הסתייגה עמוקות מן התביעה הישראלית למשא
ומתן ישיר ,ולא עקיף ,עם הערבים; אשכול התחמק
מדרישתו של שר החוץ דין ראסק ( )Ruskשישראל
תציג לפני ארצות־הברית את תוואי הגבולות שאליו
היא חותרת; ומשרדי החוץ וההגנה האמריקניים
הפעילו על ישראל לחץ כבד לחתום על האמנה
לאי הפצת נשק גרעיני (Non Proliferation Treaty,
 17.)NPTאולם בעיני ראש הממשלה אשכול ובעיני
כמה מבכירי משרד החוץ הישראלי ,חיכוכים אלה
13

14
15
16

17

בן־צבי (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;84–79מ' אורן ,שישה ימים של מלחמה :המערכה ששינתה את פני המזרח התיכון ,תרגם
מ' ארבל ,אור יהודה תשס"ד ,עמ' Johnson Speech at Bond Committee Houston, 15 November 1959, LBJL, ;147
’Box 32, Statements File, ‘Speech at Bond Committee Houston
פרוטוקול ישיבת הממשלה (לעיל ,הערה .)12
R. Komer to Johnson, 8 February 1966, f. 9 February 1966, LBJL, Box 29, President’s Appointment File, Diary
Backup; Johnson–Fineberg Discussion, 20 February 1965, LBJL, Johnson Tapes, WH 6502.4 Program 10
פרוטוקול ישיבת הממשלה 28 ,פברואר https://drive.google.com/file/d/0B2Ly-x55KRNqd1lIYnNYZ3BBT ,1965
 ;lE/viewלפרוטוקול זה ראו גם 120' :שנה להולדת לוי אשכול — החתימה על "מזכר ההבנה" עם ארצות הברית 10 ,במרס
 ,1965חלק ב' ,תעודה  ,9בלוג ארכיון המדינהhttp://israelidocuments.blogspot.co.il/2015/10/120-10-1965.html ,
ביתן (לעיל ,הערה  ,)11עמ'  ;77–75מסמך ללא שם הכותב 16 ,ביולי  ,1968אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ ;4155/9
A. Cohen, Israel’s Worst-Kept Secret: Israel’s Bargain with the Bomb, New York 2010, p. 30

ביקור ראש
הממשלה לוי אשכול
בארצות־הברית,
ינואר 1968

(צילום :דוד אלדן ,לע"מ)
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היו שוליים לעומת חרדתם מן הצפוי לישראל מהממשל הנכנס והעומד בראשו 18.חרדה זו נתעצמה
כאשר נודע לישראל דבר שיחות השתיים בין ארצות־הברית לברית־המועצות על הסכסוך הערבי–
ישראלי .רואי השחורות הזכירו שניקסון היה שותף ,בהיותו סגנו של הנשיא דווייט אייזנהאואר ,לכפיית
הנסיגה מסיני על ישראל לאחר מלחמת קדש ,טראומה שנצרבה בזיכרון הקיבוצי של הממסד הביטחוני
והדיפלומטי הישראלי .הם הדגישו עוד את האיבה ההדדית והאישית בין ניקסון לבין הקהילה היהודית
האמריקנית ,שבאה לידי ביטוי באחוזי התמיכה הזעומים בו ( 17אחוז) בבחירות  .1968ניקסון ,הזהירו
ְמ ַב ֵּכי העברת השרביט מדמוקרטים לרפובליקנים בוושינגטון ,עתיד להישמע לקולות הרחוב התובעים
התבדלות ,ולחתום על עסקה עם הסובייטים על חשבונה של ישראל .זאת בשעה שישראל משוללת
אפיקי השפעה — אם ממוסדים ואם בלתי פורמליים — על ממשל רפובליקני מנוכר ,שזיהה את ישראל
עם יריביו הפוליטיים19.
כאשר נכנסה מאיר למעון ראש הממשלה במרס  ,1969התחזק עוד קולם של רואי השחורות.
מאיר הייתה בהחלט שותפה לחשש שהגישושים האמריקניים–סובייטיים עלולים להניב הסדר כפוי
על ישראל .חששה ינק הן מחשדנותה השורשית מפני מזימות סובייטיות והן מן הטראומה האישית
שחוותה כשרת החוץ של ישראל בעת הנסיגה הכפויה מסיני 20.דומה היה שאין מנוס מהתנגשות
חזיתית בין ישראל לבין הממשל הרפובליקני החדש בוושינגטון.

התהדקות היחסים המיוחדים והגורמים בבסיסה
תסריט עגום זה ,מבחינתה של ישראל ,לא התממש .נהפוך הוא; במהלך השנים הבאות ,עד מלחמת
יום כיפור ,התמסדה השותפות בין הפטרון האמריקני ללקוח הישראלי בכל המישורים החיוניים.
הדרך להשגת מטרה זו הייתה פתלתלה ורצופת מהמורות לישראל .אמנם פגישתם הראשונה של
מאיר וניקסון ,בספטמבר  ,1969רמזה דווקא על אפשרות כינונה של שותפות אמיצה ,שכן במהלכה
נעקר סלע מחלוקת עיקרי שהכביד על מנהיגי ישראל בעשור שקדם לכך :תכנית הגרעין הישראלית.
תיעוד דיון המפתח בין המנהיגים בעניין זה לא אותר ,וספק רב אם שרד .אולם לוז העסקה שנחתמה
בין הצדדים ברור בוודאות רבה ,על סמך ראיות נסיבתיות שמוצו היטב במחקר העדכני :לדברי אבנר
כהן ישראל התחייבה להותיר את הפצצה שבידיה במרתף ,לאמור לא להודיע על דבר קיומה ולא לבצע
ניסוי גרעיני; ובתמורה התחייבה ארצות־הברית לחדול לתבוע מישראל לאפשר פיקוח על תכניתה
 18עדות אשכול בפני ועדת החוץ והביטחון 23 ,בינואר  ,1968אה"מ ,חטיבה  ,60א ;10/861-א' אבן אל אשכול 6 ,בנובמבר
 ,1968אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ .4155/10
 19מ' ביתן אל מ' אליצור 27 ,במאי  ,1969אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ W. Barbour to Secretary of State, 20 ;4156/2
May 1969, NPP, NSC VIP Visits, Box 921, Folder 3; Memcon Rogers – Presidents of Major American Jewish
’Organizations, 15 April 1969, NA, RG 59, Office Files of William P. Rogers, Box 1, Folder ‘Memcons
 20מ' רביב אל אליצור 4 ,באפריל  ,1969אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;4156/2אליצור אל רבין 30 ,באפריל  ,1969שם;
ג' מאיר ,חיי ,תל אביב תשל"ה ,עמ'  .182–181 ,11אמנם ,כטענת בן־צבי ,יחסו של ממשל אייזנהאואר לישראל
השתפר מיולי  1958ואילך .ראו :בן־צבי (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .56‑49אולם הדבר לא מחה את צריבת 'טראומת '1957
מתודעתם של מנהיגי ישראל בכלל ומאיר בפרט.
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הגרעינית ,אם באמצעות חתימה על ה־ NPTואם
בדרכים אחרות .עסקה ייחודית זו בין ישראל
לארצות־הברית נחשבת בעיניים ישראליות להישגה
האסטרטגי הגדול ביותר של מאיר .ההבנות הסודיות
הפכו מאז לאבן פינה ביחסים המיוחדים ,וחודשו
בערוצי התקשורת הגבוהים ביותר בין השתיים מדי
חילופי שלטון בארצות־הברית ובישראל21.
אולם בכל הנוגע להבטחת גיבוי צבאי ומדיני
אמריקני מלא ,נתקלה ישראל בקשיים ,שנתמשכו
שלוש שנים ארוכות .אמנם במטרה לסיים את
מלחמת ההתשה בקיץ  ,1970הפקיד ניקסון בידי
מאיר התחייבות ש'אף חייל ישראלי לא ייסוג מן
השטחים הכבושים עד שיושג הסכם שלום חוזי
ומחייב לשביעות רצונה של ישראל' 22.אך הנשיא
חזר בו במהרה .בחודשי האביב והקיץ של 1971
בדק משרד החוץ האמריקני באופן נמרץ את
ההיתכנות של הסדר חלקי בתעלת סואץ ,בתיאום
משמעותי עם הנשיא המצרי החדש ,אנואר סאדאת.
בניגוד להשקפה המסורתית במחקר ,שהושפעה
מכתבי קיסינג'ר וקוונדט ,התעודות שבידינו
כיום אינן מותירות עוד ספק שניקסון הטיל את
כובד משקלו לקידום יזמה זו 23.כפי שאבחן היטב
השגריר יצחק רבין בזמנו 24,בגזרת המזרח התיכון
דחק הנשיא את קיסינג'ר לקרן זווית 25.הוא אף
השהה את תשובת ארצות־הברית על בקשת ישראל לספק לה את הסיוע הצבאי לשנת  ,1971חרף ראש הממשלה
גולדה מאיר ונשיא
לחצי הלובי הישראלי בקונגרס והפצרות רבין באנשי ממשל בכירים26.
ארצות־הברית
21
22

23
24
25
26

כהן (לעיל ,הערה  ,)17עמ' .33–31
שדר ניקסון אל מאיר 24 ,ביולי .https://drive.google.com/file/d/0B8bdyiRa4eb2SjJ3X24tNVNJS1k/view?pli=1 ,1970
ראו גם' :חשיפה מיוחדת" :מפסיקים לירות ומתחילים לדבר" —  45שנה לקבלת תכנית רוג'רס ולסיום מלחמת ההתשה,
חלק ב' ,תעודה  ,20בלוג ארכיון המדינהhttp://israelidocuments.blogspot.co.il/2015/08/45_51.html ,
דיאגל (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .167–166
רבין אל מאיר 11 ,פברואר  ,1971אה"מ ,חטיבה  ,43א ;113/8-רבין אל מ' גזית 1 ,במרס  ,1971אה"מ ,חטיבה ,43
א ;6/4329-רבין אל ש' דיניץ 4 ,במרס  ,1971שם.
 ;FRUS 1969–1976, XXIII: Arab-Israeli Dispute, docs. 232, 233דיאגל (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .179–178
וונטיק ושלום (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  ;154ח' צורף (עורך) ,גולדה מאיר :הרביעית בראשי הממשלה :מבחר תעודות
ומבואות מפרקי חייה ( ,)1978–1898ירושלים תשע"ו ,עמ' .496

ריצ'רד ניקסון
בפגישה בבית
הלבן ,וושינגטון,
 26בספטמבר 1969

(צילום :משה מילנר ,לע"מ)
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אלא שבדצמבר  1971נפתח דף חדש
ביחסי שתי המדינות .בפגישה עם מאיר
בבית הלבן התחייב ניקסון לספק לישראל
נשק באופן ממוסד וסדיר ,שלא כבעבר,
ומבלי להתנות זאת בנכונות ישראלית
להגמיש את עמדותיה בתהליך המדיני עם
מצרים .הפעם עמד ניקסון במילתו ,עודד
הספקת נשק אסטרטגי במועדה וביד רחבה,
ונמנע מלהפעיל לחץ על ישראל — גם
כאשר הגישה מצרים בראשית  1973הצעות
חסרות תקדים 27,ומאיר עצמה אף פרסה
לפניו הצעות תגובה גמישות יחסית28.
אכן מכאן ואילך תיאמו צמרות שתי
המדינות באינטימיות ניכרת אסטרטגיה
אזורית משותפת ,שעיקרה טיפוח הסטטוס
קוו בסכסוך הערבי–ישראלי .למשל נציגים
ישראלים שיתפו את עמיתיהם האמריקנים
בסוד המגעים שניהלה ירושלים עם השליח
הסובייטי יבגני פרימקוב (29.)Primakov
ואילו קיסינג'ר ,אדריכל מדיניות הקיפאון
האזורית בצד האמריקני ,חשף לפני נציגים
ישראלים את תכסיסי ההשהיה שנקט
ומדוע הם משרתים בעיניו את האינטרס
 — 1.12.71ראש הממשלה גולדה מאיר,
"גולדה" החללית הישראלית
יצאה לארה"ב בענין רכש צבאי
האמריקני30.
קריקטורה המציגה
בדיעבד התברר שהשיח הקרוב בין שותפי סוד בודדים היה לרועץ לוושינגטון ולירושלים גם
את ראש הממשלה
גולדה מאיר בצאתה יחד .בתהליך מוכר של חשיבה קבוצתית המדירה מידע הסותר תפיסות מקובעות ,הוא הקשה על
לארצות־הברית
מנהיגי שתי המדינות להבחין באותות שהתריעו על הסכנה שהערבים יפתחו במלחמה ועל הסבירות
במשימת רכש צבאי,
שיפעילו את נשק הנפט .אולם בטרם פרוץ הסערה לא ייפלא שקפיצת המדרגה ביחסים המיוחדים
דצמבר 1971
(איור :יוסף בס; באדיבות
הנחילה לראש הממשלה מאיר נחת .וכך הודתה בקורת רוח לניקסון ,במהלך פגישתם במרס ,1973
'הארץ' ויורשי עיזבונו
של יוסף בס ז"ל — יונה
שפיגלמן ,יעל חן ,רפאל בס)

27
28
29
30

U. Bar-Joseph, ‘Last Chance to Avoid War: Sadat’s Peace Initiative of February 1973 and its Failure’, JCH, 41,
3 (2006), pp. 545–556
מ' מדזיני ,גולדה :ביוגרפיה פוליטית ,תל אביב  ,2008עמ'  ;449וונטיק ושלום (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .258
 ;FRUS 1969–1976, XXV: Arab-Israeli Crisis and War, doc. 43צורף (לעיל ,הערה  ,)26עמ' .483
רבין אל דיניץ 16 ,בנובמבר  ,1971אה"מ ,חטיבה  ,43א ;7055/2-רבין אל דיניץ 20 ,בספטמבר  ,1972אה"מ ,חטיבה
 ,43א.7014/2-
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ישראל ,ייצוב היחסים המיוחדים והתפנית השמרנית בשותפות הישראלית–אמריקנית1973–1967 ,

שהתנהלה על מי מנוחות' :כל התחייבויותיכם כלפינו נשמרו בקפדנות .היחסים בינינו מעולם לא היו
כה טובים .יש אמון הדדי'31.
מה פשר קפיצת המדרגה ביחסים המיוחדים בשנתיים שקדמו למלחמת יום הכיפורים? להתפתחות
זו תרמו הן גורמים לא ישראליים והן גורמים ישראליים.

גורמים לא ישראליים
מדיניותה של ברית־המועצות במזרח התיכון בשנים הנדונות עדיין אינה נהירה די הצורך לחוקרים,
אך השפעת הגורם הסובייטי על קבלת ההחלטות בוושינגטון ובישראל ברורה למדי .מנקודת מבטו
של ניקסון מוסקווה הדפה את גישושיו הראשוניים ,בתחילת  ,1969שבחנו אפשרות לדחוק במשותף
את הלקוחות האזוריים להסדר .כמה חודשים לפני מלחמת יום כיפור התהפך הגלגל ,והמזכיר הכללי
לאוניד ברז'נייב ( )Brezhnevהוא שניסה לדרבן את ניקסון לנקוט יזמה משותפת .בלעדיה ,התריע,
עלולים הערבים להדחק לפינה עד כדי צעדי ייאוש מלחמתיים .אולם גם אז נמנע המנהיג הסובייטי
מיצירת זיקה בין יזמה שכזו לבין הסכמים שנחתמו בין המעצמות בזירות אחרות ,מתוך חשש לכרסום
הדטנט ( ,)Détenteההפשרה הבין־מעצמתית ,שהייתה יקרה לו .היעדר לחץ סובייטי יעיל ונכונות
מוסקווה להציב את ההפשרה מעל צורכי לקוחותיה הערבים הקלו על ניקסון וקיסינג'ר לדבוק
בסטטוס קוו בסכסוך הערבי–ישראלי32.
זאת ועוד ,הסבילות הסובייטית הזינה תפיסה שקנתה שביתה בוושינגטון מאז הסתלקותו של
נאצר והתייצבות שלטונו של המלך חוסין בירדן בקיץ  :1970במבט גלובלי רחב הפך המזרח
התיכון לזירה צדדית ואפשר להניח לו .על פי תפיסה זו ,כל עוד העולם הערבי משולל אופצייה
צבאית מול ישראל ,אין לו מנהיג לאומי ,מהפכני וכריזמטי דוגמת נאצר או בהיעדר ליבוי סובייטי
יעיל ,לא יעלה בידיו לחולל משבר אשר יחייב את ארצות־הברית להפנות תשומת לב יסודית
לאזור .הממשל יכול להרשות לעצמו להתמקד בזירות אחרות ,דוחקות יותר וחשובות יותר ,הן
מבחינה אסטרטגית והן מבחינה פוליטית פנימית ,כגון וייטנאם והיחסים במשולש האסטרטגי מול
ברית־המועצות וסין33.
ראש וראשון לשבויים בתפיסה זו — שנחשפה במלוא מופרכותה במלחמת יום כיפור — היה קיסינג'ר.
אדריכל זה של מדיניות הקיפאון דגל בה לא רק כבררת מחדל נוחה ,אלא אף מתוך הערכה מושכלת
שהסטטוס קוו מועיל לאינטרס ארוך הטווח של ארצות־הברית במזרח התיכון .שימורו ,כך גרס ,יוביל את
הערבים לתסכול ולאכזבה גמורה מפטרונם הסובייטי ,ובהחלט ייתכן שבהמשך — אף למעבר אסטרטגי
למחנה האמריקני ,בהיעדר חלופה צבאית לצורך השבת אדמותיהם האבודות ומתוך הכרה שוושינגטון
 .FRUS 1969–1976, XXV: Arab-Israeli Crisis and War, doc. 35 31נוסח התרגום נלקח מב' וונטיק וז' שלום' ,אותה
גברת בשינוי האדרת :פגישת ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר עם נשיא ארצות־הברית ריצ'רד ניקסון 1 ,במרס ,'1973
קתדרה( 146 ,טבת תשע"ג) ,עמ' .172–143
 ;FRUS 1969–1976, XXV: Arab-Israeli Crisis and War, doc. 73 32דיאגל (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .227–220 ,82
 ;R. Dallek, Nixon and Kissinger: Partners in Power, New York 2007, p. 328 33קוונדט (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .129–128
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לבדה מסוגלת לחלץ מישראל ויתורים טריטוריאליים 34.קיסינג'ר הצביע על סילוק היועצים הסובייטים
ממצרים ביולי  1972כהוכחה ליעילות המדיניות האזורית שלה הטיף ,וניקסון השתכנע לזמן מה35.
השפעתו הגוברת של היועץ לביטחון לאומי בגזרת המזרח התיכון נבעה גם מן המוניטין שצבר בגזרות
אחרות כאסטרטג מרחיק ראות וכדיפלומט ממולח ובפרט ממגעיו פורצי הדרך מול סין .ניקסון התרשם,
פיתח מידה של תלות פוליטית ביועצו ,אך גם חישב לפטרו בהמשך מתוך קנאה36.

תרומתה של ישראל
נוסף על גורמים שמחוץ לשליטתה הרימה ישראל עצמה תרומה לא מבוטלת להתהדקות השותפות עם
וושינגטון .אסכולה מקובלת משכבר הימים בחקר הסוגיה מייחסת חשיבות מרובה לתפקיד שמילאה
ישראל כאשר פרצו קרבות בין המלך חוסין לבין ארגונים פלסטיניים על אדמת ירדן בספטמבר .1970
בעקבות בקשה אמריקנית הייתה ממשלת מאיר נכונה להיכנס למעגל הלוחמה בירדן ואף להתעמת
ישירות עם כוחות סוריים שפלשו לירדן ,חרף חבירתה של ירדן למצרים במלחמת ששת הימים.
על פי הפרשנות המסורתית ,היענותה של ישראל והנחישות וכושר ההרתעה שגילתה ,הם שקיבעו
את דימויה כנכס אסטרטגי אמין לארצות־הברית ,לא רק בעיני קיסינג'ר אלא גם בעיני הנשיא.
בלשון אחד מדוברי האסכולה ,אברהם בן־צבי ,המשבר הירדני הפך ל'קו פרשת מים מרכזי בתהליך
התעצמותה והתרחבותה של הברית האסטרטגית שבין וושינגטון לבין ירושלים'37.
אולם הגילויים הארכיוניים החדשים מלמדים על צורך לשים סייג לאסכולה המסורתית בכל הנוגע
להתפתחות מדיניותו של הנשיא עצמו כלפי ישראל .אירועי 'ספטמבר השחור' אכן הותירו חותם
ארוך טווח על ניקסון ,ושכנעו אותו שישראל שותפה אמינה וקשוחה במאבק הגלובלי נגד ברית־
המועצות ,הרבה יותר מיהודי ארצות־הברית .כך עולה למשל מהתייעצות בארבע עיניים שקיים עם
חברו הקרוב ואיש אמונו הכומר בילי גרהם 38.אולם אף על פי כן ,כפי שהראיתי לעיל ,כחצי שנה
בלבד לאחר הפרשה הירדנית החל ניקסון לבחון ממושכות את ההיתכנות של הסדר חלקי בתעלת
סואץ ,בסתירה חריפה לעמדת ישראל ותוך הפעלת לחץ כבד על ירושלים39.
אם כן בהעריכנו את תרומת ישראל אין להסתפק בגזרת המזרח התיכון .שומה עלינו להפנות
את הזרקור לזירה הפנים־אמריקנית .מספר הכרעות מהדהדות שקיבלה ישראל בזירה הפוליטית
34
35
36
37
38

39

רבין אל דיניץ 20 ,בספטמבר  ,1972אה"מ ,חטיבה  ,43א ;7014/2-וונטיק ושלום (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .210
FRUS 1969–1976, XXIII: Arab–Israeli Dispute, docs. 300, 309, 310
 ;J. Hanhimäki, Flawed Architect: Henry Kissinger and American Foreign Policy, Oxford 2004, pp. 144וונטיק
ושלום (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .196
בן־צבי (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .121ראו גם :הנהימקי (שם) ,עמ' Y. Bar-Siman-Tov, ‘A Special Relationship?’, ;98–96
Diplomatic History 22, 2 (Spring 1998), p. 245
Nixon–Graham Conversation, 1 February 1972, in: D. Brinkely & L. Nichter, The Nixon Tapes 1971–1972,
New York 2014, p. 360; R.N. Lebow, The Tragic Vision of Politics: Ethics, Interests and Orders, Cambridge 2003,
p. 5
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ישראל ,ייצוב היחסים המיוחדים והתפנית השמרנית בשותפות הישראלית–אמריקנית1973–1967 ,

האמריקנית בהחלט חיזקו את הקשר עם הממשל .ניכרת בהן מודעות חריפה של משקיפים ישראלים
לתכונת אופי דומיננטית של ניקסון — תכונה שאופיינית לפוליטיקאים אך צמחה אצלו לממדים
פתולוגיים :גמול למי שהחשיב כנאמניו ונקמנות בוערת כלפי מי שראה כחורשי רעתו.
הכרעה חשובה ראשונה נוגעת לוייטנאם 40.בסוף  1969נטשה מאיר את מדיניות הפסיחה על שתי
הסעיפים שנקט אשכול והתייצבה בגלוי לצדו של ניקסון בסוגיה שקרעה את החברה האמריקנית
מבפנים :ניהול המלחמה בוייטנאם .ראש הממשלה תמכה במפורש ,בכנסת ,במעורבות ארצות־הברית
בוייטנאם ובמדיניות ההיחלצות המדורגת ממנה שהוביל הנשיא ,והעלתה אותן על נס כמחזקות
את ידיהן של מדינות קטנות הנתונות במאבק קיומי כישראל .היא הפיצה את דבר עמדתה של
ישראל בקרב יהודי ארצות־הברית ,ולא היססה להתעמת עם מנהיגי היהדות הרפורמית שניצבו בחזית
המפגינים נגד הממשל והמלחמה ,ושתבעו נסיגה מידית41.
אין לפקפק בכנות המסר החד של מאיר .התפנית שביצעה עלתה בקנה אחד עם ההתרסה הבלתי
מתפשרת שנקטה כנגד ברית־המועצות ,ושיקפה נאמנה חשש רווח בממשלתה ובעמה שנסיגה
אמריקנית חפוזה מוייטנאם עלולה לכרסם בהרתעה האמריקנית ,לבשר את הסתגרותה פנימה ולהזין
תוקפנות סובייטית; וכפועל יוצא מכך תהפוך ישראל למבודדת ופגיעה יותר .אך בד בבד מהלכה
של מאיר בהחלט תוכנן להטות את לבו של ניקסון לטובת ישראל .היא נענתה להמלצות של לאונרד
רמנט ,עוזרו של ניקסון לענייני יהודים ,של משה ביתן ,ראש מחלקת צפון אמריקה במשרד החוץ,
גַ ֶ
ובמיוחד של השגריר בוושינגטון יצחק רבין.
רבין היטיב להבין עד כמה טרוד היה ניקסון בבעיית וייטנאם ,ועד כמה טעונה ואישית הייתה
טינתו לתנועת ההתנגדות למלחמה ,והדגיש את התועלת לישראל בהבלטת תמימות הדעים עם
הנשיא — הקיימת ממילא בישראל — בנושא וייטנאם .כך תצבור ישראל נקודות לזכותה אצל ניקסון,
ולו במחיר של חיץ בינה לבין תנועת ההתנגדות למלחמה 42.המסר אכן נקלט ,שכן הנשיא ,בשיחותיו
לא רק עם מנהיגים ישראלים אלא גם עם קיסינג'ר ,ציין לחיוב את התייצבותה של ישראל לצדו
בשאלת וייטנאם הכאובה43.
רבין היה הרוח החיה מאחורי הכרעה ישראלית חסרת תקדים נוספת — התגייסות למען הבטחת
בחירתו מחדש של הנשיא הרפובליקני בבחירות  .1972בזיכרונם של העוקבים אחר הנושא נחקקה
במיוחד הבעת תמיכתו הפומבית בניקסון ,תוך חריגה בוטה מן הפרוטוקול הדיפלומטי ,המחייב שגריר
שלא לבחור צד בתקופת בחירות במדינת האמנתו 44.מתברר כיום שלא הייתה זו פליטת פה אלא
חלק ממסע פוליטי כולל ,שזכה לגיבויה של ממשלת ישראל .במסגרתו עשתה מאיר נפשות לניקסון
40
41
42
43
44

ראו :כוכבי (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .23–22
A. Hertzberg, A Jew in America: My Life and a People’s Struggle for Identity, San Francisco, CA 2002, pp.
300–303
ביתן (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .336–327
ניקסון אל מאיר 22 ,במרס  ,1973אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ Nixon–Kissinger Telcon, 6 May 1972, NPP, ;5294/11
Kissinger Telcons Series, Box 14, Folder 2
Washington Post, 11 June 1972, p. A1
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בביקוריה בקהילות יהודיות בארצות־הברית ,ורבין הרחיק לכת עד כדי השאת עצות לקיסינג'ר,
מאחורי הקלעים ,כיצד להגדיל את שיעורי התמיכה במועמד הרפובליקני בקרב היהודים45.
ישראל התגייסה למחנה הרפובליקני בבחירות 1972
בראש ובראשונה משיקולי התועלת היחסית שצפו מנהיגיה
לביטחון ישראל .לאחר מפגש הצמרת בבית הלבן בדצמבר
 1971נשתררה בירושלים שביעות רצון מן התמיכה
הצבאית והמדינית שהעניק הממשל הרפובליקני46.
שביעות הרצון חלחלה לדעת הקהל :בינואר  1972גילה
ניקסון שזכה במקום השלישי במצעד האישים האהודים
בישראל 47.אפילו הפסגה האמריקנית–סובייטית במאי
 1972לא בלמה את המגמה .אמנם לקראת האירוע
הדרמטי התעורר במאיר חשש אופייני שארצות־הברית
תקריב את ישראל על מזבח ההפשרה עם מוסקווה 48.אולם
אכזבתו העמוקה של סאדאת מן הפסגה ,שהגיעה לידיעת
ישראל ,הרגיעה את המשקיפים הישראלים; רובם נטו עתה
אף למצוא נקודות זכות בהפשרה ,המרסנת את הסובייטים
ומבצרת בכך את הסטטוס קוו האזורי49.
לעומת זאת המפלגה הדמוקרטית הצטיירה בירושלים
יותר ויותר כמפלגה אובדת דרך ,שאין להפקיד בידיה
את ביטחון ישראל .רבין הוא שהוביל קו זה ,בעקביות
ובדבקות יותר מאחרים .עוד בראשית כהונתו כשגריר
הלך רבין נגד הזרם הישראלי המסורתי ולא בטח בג'ונסון
שייצג נאמנה את ישראל בהידברויות עם הסובייטים50.
בהמשך מתח השגריר ביקורת נוקבת על נפילתה של המפלגה בידי הנהגה חדשה ,שאפיין כרופסת
וכמטיפה לבדלנות ,בצל טראומת וייטנאם ומתוך שילוב של נאיוויות והתערערות הרסנית של
45

46
47
48
49
50

Rabin–Kissinger Telcon, 25 September 1972, NPP, Kissinger Telcons Series, Box 16, Folder 2; L. Harris to
A. Haig, n.d., NPP, NSC Countries-Middle East, Box 609, Folder 1; L. Garment to H.R. Haldeman, 21 November
’1970, NPP, NSC Name Files, Box 815, Folder ‘Garment
רבין אל גזית 20 ,באוגוסט  ,1972אה"מ ,חטיבה  ,43א.7014/2-
Nixon–Kissinger Telcon, 15 January 1972, NPP, Kissinger Telcons Series, Box 10, File 12; Barbour to State, 2
June 1972, NPP, NSC Countries ME, Box 609, File Sep. 71 – Sep.72
רבין אל דיניץ 19 ,במרס  ,1972ו־ 17באפריל  ,1972אה"מ ,חטיבה .7052/21 ,43
רבין אל משרד החוץ 13 ,במאי  ,1972אה"מ ,חטיבה  ,43א ;7042/6-רבין אל דיניץ 3 ,ביוני  ,1972שם; עדות רבין בפני
ועדת החוץ והביטחון 30 ,במרס  ,1973אה"מ ,חטיבה .8163/4 ,60
רבין אל אבן 10 ,ביולי  ,1968אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;4157/5רבין אל אבן 8 ,בספטמבר  ,1968אה"מ ,חטיבה ,130.20
חצ  ;4155/9ביתן אל רבין 20 ,באפריל  ,1968אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;9351/1ביתן (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .67
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ישראל ,ייצוב היחסים המיוחדים והתפנית השמרנית בשותפות הישראלית–אמריקנית1973–1967 ,

אמונת היסוד בצדקת הדרך האמריקנית .ג'ורג' מקגוורן ( )McGovernהתבלט כאחד מבכירי ההנהגה
החדשה ,וכאשר מינתה אותו המפלגה למועמדה להתמודדות מול ניקסון ,הזהיר רבין שבחירתו הרת
סכנות לישראל .הוא המליץ לסרב לקבלו לביקור בישראל ולשמור מרחק מדמויות אחרות המזוהות
עם המפלגה הדמוקרטית ובפרט עם השמאל החדש שבאגפה הרדיקלי ,דוגמת המחזאי ארתור מילר.
המלצותיו נתקבלו51.
לצד שיקולי מאזן הרווח וההפסד לישראל ,פעילותו הנמרצת של רבין לטובת העניין הרפובליקני
נבעה בעליל גם מדפוסי הזדהותו הרגשית ,שעקבותיה נתגלו כבר מראשית כהונתו .רבין חלק אישית
על עברון ,סגנו הראשון ,שהיה מליץ היושר המובהק ביותר על ג'ונסון 52.הוא נרתע' ,אינסטינקטיבית
וללא בסיס רציונלי' כהודאתו ,מרוברט קנדי ,שעד שנרצח הסתמן כמועמד הצפוי להתמנות מטעם
המפלגה הדמוקרטית לבחירות  53.1968וחשוב יותר ,רבין הסתייג עמוקות ושמר מרחק מגופי
הממסד היהודי המסורתיים בארצות־הברית ,ופטר אותם כגלותיים וכמוטים ללא תקנה נגד המפלגה
הרפובליקנית 54.לעומת זאת הוא פיתח יחסי עבודה קרובים במיוחד עם קיסינג'ר .השניים חלקו
לא רק תפיסת עולם ראליסטית־פסימית של טבע האדם והיחסים הבין־לאומיים ,אלא גם העדפה
להתדיינות ישירה העוקפת ,מתוך זלזול עמוק ,את הביורוקרטיה הממשלתית בכלל ואת משרד החוץ
בפרט 55.רבין גם לא התעלם מיהדותו של קיסינג'ר ,וראה בה בחשבון סופי מקור עצמה לישראל56.
אשר לניקסון ,רבין העריך מאוד את כושר הניתוח של הנשיא ואף ,כדבריו ,את נוהלי העבודה
השיטתיים שלו 57.עלה בידו לעורר בנשיא המופנם והחשדן רגשי הערכה ואף חברות ,ולמשל במרס
 ,1973אף שכבר היה משוחרר משיקולים אלקטורליים ,פינה ניקסון שעה על מנת להיפרד אישית
מהשגריר היוצא58.
רבין אכן עשה מלאכה נאמנה בטיפוח הזיקה של המפלגה הרפובליקנית בכלל ושל ניקסון בפרט
לישראל .הוא היטיב להכיר את רגישויותיו של ניקסון ,ובמספר צמתים קריטיים הצליח לבלום את
הסכנה של עימות אישי בין ישראל לבין הנשיא .למשל בזמן שיחות השתיים בשנת  1969המליץ סגנו
שלמה ארגוב לצאת למערכה פומבית וחזיתית נגד הבית הלבן ,ואילו רבין הציע לנהל מערכה נחושה
אך שקטה ולהימנע מהתקפה אישית על הנשיא .הצעתו נתקבלה ,ונשאה פרי :השיחות נקטעו ,בשל
נוקשות סובייטית ,בלי שניקסון ייטור טינה לישראל .מאוחר יותר ,בקיץ  ,1970בזמן ההתמקחות בין
51
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רבין' ,הערכת מצב על גישת ארה"ב למזה"ת לאחר הבחירות הקרובות' 18 ,ביולי  ,1972אה"מ ,חטיבה  ,43א;7053/12-
ריבלין אל מחלקת צפון אמריקה 27 ,בפברואר  ,1972אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;8456/6וונטיק ושלום (לעיל ,הערה ,)7
עמ' .214
י' הרצוג אל רבין 14 ,במרס  ,1968אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ .9351/1
ביתן (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .67
רבין אל גזית 15 ,בפברואר  ,1972אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;8456/5רבין אל י' אלון 29 ,במאי  ,1971אה"מ ,חטיבה
 ,130.20חצ .9341/18
רבין אל דיניץ 27 ,בדצמבר  ,1972אה"מ ,חטיבה  ,43א.7792/8-
רבין אל משרד החוץ 12 ,בספטמבר  ,1970אה"מ ,חטיבה  ,43א.7046/19-
רבין אל גזית 26 ,בדצמבר  ,1972אה"מ ,חטיבה  ,43א.7144/2-
Nixon–Kissinger Telcons, 16 January 1973, NPP, Kissinger Telcons Series, Box 73, Folder 10

205

קתדרה

קתדרה 206

נעם כוכבי

שגריר ישראל
ישראל לבין הממשל על התנאים לסיומה של מלחמת ההתשה ,עמדה הממשלה בראשות מאיר לדחות
בארצות־הברית,
יצחק רבין (משמאל) באופן 'חד משמעי ופסקני' ,כניסוחו של רבין ,יזמה אמריקנית .בצעד חריג לשגריר ומתוך הסתמכות
ורעייתו לאה (מימין) על האמון הרב שרחשה לו ראש הממשלה ,סירב רבין להעביר את התשובה השלילית הישראלית
בעת קבלת פנים
בוושינגטון ,יחד עם לבית הלבן ,נקרא להתייעצויות בירושלים ,והצליח לשכנע את הממשלה לרכך את נימת תשובתה.
הנרי קיסינג'ר
גולדהוראש כפי שסיכמו נכוחה בועז וונטיק וזכי שלום ,כיוון שניקסון היה נחוש אז להשיג הפסקת אש במזרח
הממשלה
התיכון ,קרוב לוודאי שסירובו של רבין מנע קרע בין ישראל לבין הבית הלבן59.
מאיר ,בעת ביקורה
בארצות־הברית,
ניתן אם כן לסכם ולקבוע שבכל הנוגע לטוויית הקשר הישראלי עם הממשל היה רבין האדם
 27בפברואר 1973
(צילום :משה מילנר ,לע"מ) הנכון במקום הנכון ,והשפעתו ותרומתו הסגולית חרגו הרבה מעבר לאלו של שגריר על פי המקובל
כיום .בדיעבד מתברר שהיטיב יותר מכל משקיף ישראלי אחר לקרוא את המפה הסבוכה והמשתנה
של התפלגות העמדות כלפי ישראל בוושינגטון 60.ניסיונו הצבאי העשיר וההילה שנקשרה לדמותו
 59י' רבין ,פנקס שירות ,תל אביב תשל"ט ,עמ'  ;295–294וונטיק ושלום (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  ;101–100פרוטוקול ישיבת
הממשלה 28 ,ביוני ;https://drive.google.com/file/d/0B8bdyiRa4eb2amZJeHN6el8tTXc/view?pli=1 ,1970
לפרוטוקול זה ראו גם' :חשיפה מיוחדת" :מפסיקים לירות ומתחילים לדבר" —  45שנה לקבלת תכנית רוג'רס ולסיום
מלחמת ההתשה ,חלק א' ,תעודה  ,5בלוג ארכיון המדינהhttp://israelidocuments.blogspot.co.il/2015/08/45_9.html ,
 60ראו למשל :רבין אל מאיר 11 ,בפברואר  ,1971אה"מ ,חטיבה  ,43א.113/8-
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ישראל ,ייצוב היחסים המיוחדים והתפנית השמרנית בשותפות הישראלית–אמריקנית1973–1967 ,

כרמטכ"ל צה"ל סייעו בוודאי גם כן במאמצים — שהוכתרו בהצלחה — להבטיח הספקה שוטפת של
נשק אסטרטגי לישראל61.

סיכום ביניים :ישראל וניקסון — יחסים מיוחדים עם כוכבית
עד כמה הצליחה ממשלת מאיר להניח תשתית ליחסים מיוחדים עם הממשל הרפובליקני ,שהיו
מעוגנים לא רק בתודעה הדדית של התלכדות אינטרסים אלא אף בהזדהות ערכית ופוליטית? לכאורה
דומה שהמשימה הוכתרה בהצלחה מרובה .בבחירות  1972גרף ניקסון  35אחוז מקולות היהודים,
שיעור כפול מזה שזכה לו בבחירות  .1968ניקסון עצמו עמד במבחן ברגע האמת לישראל ,כאשר
הורה לשגר רכבת אווירית מסיווית לישראל ,צעד שסייע להטות את הכף הצבאית לטובת ישראל
במלחמת יום כיפור62.
אלא שמתוך עיון מדוקדק יותר בחומר הראיות עולים ספקות .מתברר שגישתו של הנשיא לישראל
לעצמה
התפתחה מתוך מזיגה של שלושה מניעים :שיקולים אסטרטגיים ,מודעות חריפה ביותר ָ
האלקטורלית של היהודים וישראל בארצות־הברית ,והנחה מושרשת שהיהודים (וישראל ,עד סוף )1971
מבקשים את רעתו .משקלם של שני המניעים האחרונים היה ניכר ,ודוגמאות לכך לא חסרות .הסכמת
ניקסון למדיניות העמימות הגרעינית הישראלית ,מספטמבר  ,1969נבעה קרוב לוודאי גם מאזהרה
של יועצו הקרוב ג'ון מיטשל שהתנגשות פומבית עם ישראל תלבה גל ביקורת מצד יהודים ומחוקקים
נגד מדיניותו בוייטנאם ,בדיוק בזמן שניקסון רצה יותר מכול להבטיח את הצלחתו של נאום מפתח
שתכנן לייצוב התמיכה הפנימית במדיניותו זו (’ 63.)‘The Silent Majorityבמרס  1970השעה ניקסון
את משלוחי מטוסי ה'פנטום' לישראל ,וזרע מבוכה ובהלה בירושלים 64.בעשותו כן ביקש ניקסון
להעניש את הקהילה היהודית בעוון הפגנות שהובילה כנגד הנשיא הצרפתי שביקר בארצות־הברית,
ז'ורז' פומפידו ( — 65)Pompiduובישראל התרה להתנתק מן הדמוקרטים ,הדוגלים ב'שלום בכל מחיר'
כלשונו ,שאם לא כן יבולע לה 66.מנקודת מבטו ישראל לא נענתה לאזהרותיו .ביסוד גיבויו ליזמת
ההסדר החלקי בתעלת סואץ באביב  ,1971שישראל כה התנגדה לה ,עמדה תקוותו של ניקסון שסאדאת
יערוק למחנה האמריקני במלחמה הקרה — אך גם הכרתו שהבחירות עדיין רחוקות ,וחשדנות מתמשכת
שישראל מושכת את הממשל באף ( )String us alongבעודה חורשת מזימות להפלתו בבחירות 67.1972
61
62
63
64
65
66
67

וונטיק ושלום (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .147–146
FRUS 1969–1976, XXV: Arab-Israeli Crisis and War, doc. 73
דאלק (לעיל ,הערה  ,)33עמ' .176
אבן אל רבין 8 ,במרס  ,1970אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;9352/16רבין אל אבן 10 ,במרס  ,1970שם.
H.R. Haldeman, The Haldeman Diaries: Inside the Nixon Whitehouse: The Complete Multimedia Edition,
Santa Monica, CA 1996, March 1, 1970 entry; FRUS 1969–1976, XXIII: Arab-Israeli Dispute, doc. 96
FRUS 1969–1976, XXIII: Arab-Israeli Dispute, doc. 102
יומני הולדמן (לעיל ,הערה  17 ,)65במאי .FRUS 1969–1976, XXIII: Arab-Israeli Dispute, docs. 232, 233 ;1971
הציטוט הוא מן הרישומים של הלדמן .ראו גם :וונטיק ושלום (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  ;171דיאגל (לעיל ,הערה ,)6
עמ' .179–178
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תמורות בכל אחד מן הגורמים שהוזכרו תרמו לקפיצת המדרגה ביחסים המיוחדים ,החל בדצמבר
 :1971ניקסון פיתח ספקות שסאדאת אכן יעז לערוק למחנה המערב ,ראה את הבחירות באופק ,ואף
השתכנע שישראל מעדיפה שינצח בהן 68.כתוצאה מכך במהלך  1972בלם ניקסון יזמות מדיניות
של שר החוץ רוג'רס ,וגיבה את מדיניות הקיפאון שהוביל קיסינג'ר באזור 69.אלא שבחלוף הבחירות
נטרפו הקלפים מחדש .כפי שטענו וונטיק ושלום' ,בתחילת  ,1973שקל ניקסון [ ]...ליזום מפנה חד
במדיניותו של הבית הלבן במזה"ת ,ולצאת ביוזמה משלו להתנעת התהליך המדיני תוך הפעלת לחצים
של ממש על ירושלים' 70.הטעם העיקרי לכך היה שיקול אסטרטגי :ניקסון הבחין ,יותר מאחרים
בממשלו ,באותות הסכנה שהערבים לא יסכינו עם הסטטוס קוו ,ושהמזרח התיכון עלול 'להתפוצץ'
כלשונו 71.אולם גם הביקורת שמתח על ישראל הניעה אותו ,וראוי להתעכב על תוכנה ובעיקר על
נימתה ,שמהדהד בה דימוים של היהודים בעיניו משכבר הימים כרמאים וערמומיים .ניקסון הטיל
על ישראל אחריות רבה לקיפאון האזורי ,וקבל שהיא הוליכה את הממשל שולל בתכסיסי התחמקות
ומתוך כפיות טובה למרות הסיוע הצבאי הנדיב שקיבלה 72.בסופו של דבר לא הוציא ניקסון אל
הפועל את יזמת התפנית שלו .התפרצות פרשת ווטרגייט באביב  1973ככל הנראה מנעה ממנו לממש
את השינוי הזה 73.אולם תפיסתו שישראל היא לקוח בעייתי וקשה עורף לא השתנתה .במונחים אלה
בדיוק תיאר ניקסון את ישראל בהנחיה דרמטית ששלח לקיסינג'ר ,בשלבי הסיום של מלחמת יום
כיפור ,להעלות לפני ברז'נייב הצעה להסדר מעצמתי כפוי על הצדדים 74.ההנחיה חישבה להחזיר את
מדיניות הממשל למשבצת הראשונה ,שיחות השתיים ,אך קיסינג'ר סירב לבצעה75.
כשם שסטראוטיפים אנטישמיים הותירו חותם מתמשך בגישתו של ניקסון כלפי ישראל ,כך
הוסיפו רוחות העבר להעיב על יחסה של מאיר כלפי הממשל ואף כלפי הנשיא .אמנם ראש הממשלה
הרבתה לשבח בפומבי את הנשיא כ'ידידנו בבית הלבן' 76,וגם בשיחות סגורות היללה אותו כיחיד
בצמרת האמריקנית העומד בפרץ לטובת ישראל 'כנגד כולם' ,מלבד אולי קיסינג'ר 77.אולם פרוטוקול
דיון שנתגלה לאחרונה ,דיון עם עוזרים בודדים באביב  1973שנדונה בו האפשרות שתפרוץ מלחמה,
מגלה את הסדקים באמונתה של מאיר שניתן לסמוך על הנשיא .היא הורתה לחשוף לפני הצמרת
בוושינגטון את המידע שבידי ישראל ,והטעימה עד כמה חשוב להקרין לארצות־הברית ביטחון
עצמי שישראל תכה את הערבים שוק על ירך במקרה שאכן תפרוץ מלחמה ,שאם לא כן ,עלולים
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

 ;Nixon–Kissinger Telcons, 29 June 1972, NPP, Kissinger Telcons Series, Box 10, File 14שיחת ניקסון וגרהם
(לעיל ,הערה .)38
יומני הולדמן (לעיל ,הערה  23 ,)65בינואר  ;1972וונטיק ושלום (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .266
וונטיק ושלום (שם) ,עמ'  ;267ראו גם :צורף (לעיל ,הערה  ,)26עמ' .465
דאלק (לעיל ,הערה  ,)33עמ' .460–459
 .FRUS 1969–1976, XXV: Arab-Israeli Crisis and War, doc. 32ראו גם מסמכים  6ו־ 11שם.
וונטיק ושלום (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .267
FRUS 1969–1976, XXV: Arab-Israeli Crisis and War, doc. 218
שם ,מסמך .220
גרמנט אל הולדמן (לעיל ,הערה .)45
עדות מאיר בפני ועדת החוץ והביטחון 23 ,במרס  ,1971אה"מ ,חטיבה  ,60ג.16708/8-
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קריקטורה המציגה
את ההצעה להסדר
מעצמתי כפוי על
ישראל ומצרים
בשלבי הסיום של
מלחמת יום כיפור,
 23באוקטובר 1973

(איור :יוסף בס; באדיבות
'הארץ' ויורשי עיזבונו
של יוסף בס ז"ל — יונה
שפיגלמן ,יעל חן ,רפאל בס)

ישראל ומצרים הסכימו להפסקת אש מ'רצון'

ניקסון וקיסינג'ר להפעיל על ישראל לחץ כבד לסגת ,כדי למנוע מלחמה 78.אם כן ,שנים של שיתוף
פעולה קרוב עם צמרת הממשל הרפובליקני לא הצליחו להפיג לחלוטין את חששה של מאיר משחזור
'טראומת .'1957
לסיכום פרק זה ,דיפלומטיית צמרות רגישה שניהלה ישראל מול הממשל הרפובליקני נשאה פרי:
היא סייעה לשדרוג שיתוף הפעולה הצבאי והמדיני ולנטרול פגיעה פוטנציאלית מצד הנשיא ,שנטה
בשנים הראשונות לכהונתו למנות את ישראל עם רודפיו הפוליטיים .עם זאת יחסי אמון מלאים,
הנדירים ממילא בין מנהיגים ,לא הושגו ,בניגוד לעדותה המחניפה של מאיר שצוטטה לעיל ,משיחתה
עם ניקסון במרס  .1973מגמות חברתיות־פוליטיות רחבות שהבשילו בארצות־הברית באותן שנים
הן שיצרו פוטנציאל להתהוותה של ברית אמיצה בין ישראל לבין ארצות־הברית ,ברית המעוגנת
בהזדהות ערכית מוצקה והדדית ,ואשר בסיסה הפוליטי שמרני מבעבר .ישראל תרמה את חלקה
באיתור ובניצול של ההזדמנויות שנקרו לה.

ישראל נענית להתעוררות האוונגליסטית
מלחמת ששת הימים כשלעצמה חוללה תזוזה משמעותית ימינה בבסיס התמיכה בישראל בציבור
האמריקני .הגרעין הקשה של השמאל החדש התנתק מישראל לחלוטין .במחצית השנייה של שנות
השישים התעצמה תנועה זו ופיתחה ביקורת עצמית חריפה ביותר על החברה האמריקנית וזהות
פוסט־קולוניאלית מובהקת ,על רקע טראומת וייטנאם והאכזבה בקרב אפרו־אמריקנים מאתוס
המאבק הלא־אלים והמשלב שהטיף לו מרטין לותר קינג .במשקפיים אלה נצטיירה ישראל ככובש
 78בר־יוסף (לעיל ,הערה  ,)27עמ' .554
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הלבן ,ואילו הפלסטינים כקרבן ה'צבעוני' המובהק 79.לעומת זאת על רקע ההשפלה בוייטנאם רוב
מניינם ובניינם של הלא־יהודים בארצות־הברית דווקא הריעו לניצחונה של ישראל .ישראל מבחינתם
הפגינה נחישות מבורכת והתבלטה כבעלת ברית עצמאית וכנכס אסטרטגי במאבק גלובלי ,שלא
נעדרו ממנו סממנים דתיים80.
המלחמה הייתה קו פרשת מים ברור במיוחד בכל הנוגע לגישת השמרנים בכלל והאוונגליסטים
בפרט לישראל .לפני מלחמת ששת הימים נטו השמרנים לאדישות כלפי ישראל ,לעתים אף לעוינות,
וזאת ממספר טעמים :הימין הוותיק היה ספוג באנטישמיות והתייחס אל היהודים כמוקצים שאינם
ראויים לבוא בקהל הלגיטימי של האומה האמריקנית הלבנה והנוצרית; האופי הסוציאל־דמוקרטי
של ישראל ושל הנהגתה והזדהות הליברלים האמריקנים עמה הכתימו את ישראל עוד יותר בעיני
השמרנים; ולבסוף עד  1967נטו בדרך כלל השמרנים מן הזרם המרכזי ,שנשאו בגאון את דגל המאבק
בברית־המועצות ,לראות בישראל נטל אסטרטגי81.
מלחמת ששת הימים הולידה מהפכה בגישה כלפי ישראל בזרם מובחן במחנה השמרני ,הזרם
האוונגליסטי ,המתאפיין בהתמסרות מוחלטת לסמכותו של ישו ,באמונה בתנ"ך כדבר אלוהים
חיים ובקידום האמונה בפועל באמצעות עבודה מיסיונרית ומפעלי חסד וצדקה .האוונגליסטים חוו
את המלחמה כהתעוררות וכהתגלות דתית ממדרגה ראשונה .ישראל מבחינתם נחלה ניצחון נִ סי
והשתלטה על האתרים הקדושים לנצרות ,כולל אתר בית המקדש — אין זאת אלא שיד אלוהים הייתה
בדבר ,ולנגד עיני המאמינים מתגשמות נבואות תנ"כיות ( )Restorationismשחזו את חזרת היהודים
לארץ־ישראל בשלב הראשון ואת מלחמת גוג ומגוג ( ,)Armageddonאת שיבתו השנייה של ישו
ואת הקמת בית המקדש בשנית בשלב השני .למשל הכומר הבפטיסטי ו"א קריסוול (— )Criswell
הרועה הרוחני של כ־ 16מיליון בפטיסטים דרומיים ומנהיג התנועה בשנים  — 1970–1968תיאר
את ישראל במונחים נלהבים ומיסטיים' :פלא הארץ ,פלא מלחמת ששת הימים ,ופלא יד אלוהים
בהיסטוריה' 82.התזמון של התעוררות זו היה משמעותי במיוחד ,כיוון שהיא חלה בד בבד עם צמיחה
דמוגרפית של התנועה האוונגליסטית ועם נכונות מחודשת מצדה להתערב בזירה הפוליטית ככוח
עולה ומשפיע83.
שני אירועים תרבותיים בשנת  1970המחישו עד כמה חזקים בעדת האוונגליסטים הצמא לבשורת
השיבה השנייה ואהדת ישראל בגינו .הכומר גרהם ,שנזכר למעלה ,התבלט זה עשורים מספר כמטיף
האוונגליסטי המשפיע ביותר .בשנת  1970הוא הוציא גרסה משלו לבשורה ,בסרט 'הארץ הזאת'
( ,)This Landשזכה להצלחה מסוימת .הצלחה גדולה ומפתיעה הרבה יותר הייתה מנת חלקו של
79
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81
82
83

ריינולד (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .69
A. Preston, Sword of the Spirit, Shield of Faith: Religion in American War and Diplomacy, New York 2012, p.
561
ריינולד (לעיל ,הערה  ,)1עמ' E. Stephens and S. Morewood, ‘The Cultural Turn in the US-Israeli ;33
Relationship’, MEJCC, 2, 1 (2009), pp. 20–21, 28
מ' פרגאי אל הקונסול הכללי ביוסטון 24 ,בינואר  .1969אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ .4158/2
ריינולד (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;99 ,45סטפנס ומורווד (לעיל ,הערה  ,)81עמ' .27
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ישראל ,ייצוב היחסים המיוחדים והתפנית השמרנית בשותפות הישראלית–אמריקנית1973–1967 ,

האל לינדסי ( ,)Lindseyמרצה עלום שם עד אז במכללות תאולוגיות .ספרו 'כדור הארץ המנוח'
( )The Great Late Planet Earthפרס לפני קוראיו גרסה קצבית וקליטה של הבשורה ,נמכר בעשרות
מיליוני עותקים ,והיה לרב המכר הגדול ביותר בארצות־הברית בשנות השבעים84.
המהפך בגישת האוונגליסטים לישראל בעקבות המלחמה כבר זכה לתשומת לב במחקר ,אך
התגובה הישראלית עליו עדיין ממתינה לדיון שיטתי .על סמך התיעוד החלקי הזמין ,ניתן לגזור כאן
מסקנות ראשוניות .משקיפים ישראלים זיהו היטב ומוקדם את פוטנציאל התמיכה הגלום בהתעוררות
האוונגליסטית ,פוטנציאל שלשם מימושו צריך היה להתגבר על שני מכשולים גבוהים .ראשית,
הממסד היהודי בארצות־הברית ,למוד ניסיון מר ,נותר ספקן וחשדן כלפי האוונגליסטים .דובריו התרו
בעמיתים ישראלים שלא לבטוח במאמינים פרוטסטנטים (ליברלים ואוונגליסטים כאחד) ,שהרי אלה
נגועים במשפטים קדומים נגד יהודים ובשעת המבחן ,ערב מלחמת ששת הימים ,הפקירו את ישראל
לגורלה .האזהרות לא ריפו את ידי הישראלים העושים במלאכה 85.אדרבה ,עלה בידם להבחין בגיבוי
מדיני חשוב שישראל יכולה להפיק מטיפוח הקשר עם האוונגליסטים :בעוד שהווטיקן והממסד
הפרוטסטנטי הליברלי דחפו לבינאום ירושלים ,האוונגליסטים עשו נפשות לשימור קווי הפסקת האש
בכלל ובירושלים בפרט 86.שנית ,המדיניות הישראלית בגזרה זו סבלה מאלתור אופייני .מאמצי תיקון
מצד רבין והממונה על ענייני כנסיות וירושלים במשרד החוץ מיכאל פרגאי לא הועילו לביעור הנגע:
לא הוקם בשנים אלה מנגנון שיתאם בשיטתיות את תכנון המדיניות ויישומה87.
גם ללא יד מכוונת עלה בידי הנציגים הישראלים בארצות־הברית לאתר את ניצני ההתעוררות,
ובפרט זו שהתחוללה בקהילות מורמוניות ובקהילות בפטיסטיות דרומיות 88.כמה מן הקונסולים
הישראלים בערי מפתח שנגעו בדבר המליצו לירושלים לטפח את הזיקה של חברי הקהילות האמורות
באמצעות אירוח חם בארץ ,שיבליט אתרים המקודשים לאורחים 89.השגרירות בראשות רבין מילאה
גם בהקשר זה תפקיד חיוני .רבין המליץ לשולחיו לחזור בהם מהחלטה קודמת ולטפח קשרים עם
ויליאם בקלי ( ,)Buckleyשייסד את כתב־העת השמרני המוביל 'נשיונל רוויו' ()National Review
והגיש תכנית טלוויזיה שבועית שניקסון צפה בה באדיקות 90.רבין הרצה בהצלחה מרובה בפני
קהלים בפטיסטיים ,ואף אישר ,חרף רתיעתו משיתוף פעולה עם הממסד היהודי האמריקני ,שיתוף
פעולה הדוק עם הרב מרק טננבאום ,שעמד בראש היחידה לתיאום בין־דתי ב'ועד היהודי האמריקני'
84
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87
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90

M. McAlister, Epic Encounters: Culture, Media, and U.S. Interests in the Middle East since 1945, Berkeley, CA
2005, pp. 165–167, 170
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כרמל אל משרד החוץ 21 ,בדצמבר  ,1971אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ .4548/13
רבין אל דיניץ 13 ,בינואר  ,1972אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ .8456/6
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ועידת ירושלים
לנבואה — חותמת
האירוע ,כ"ב
בסיוון תשל"א,
יוני 1971

נעם כוכבי

( 91.)American Jewish Congressההחלטה התגלתה כמוצדקת .טננבאום המנוסה פרט היטב על
מיתרי הלב של שומעיו האוונגליסטים כאשר תיאר במונחים המוכרים להם את החוויה שעברו יהודי
ארצות־הברית במלחמת ששת הימים :התעוררות דתית ורגשית .טננבאום הסביר שערב מלחמת ששת
הימים חששו יהודי ארצות־הברית שישראל תושמד .חששם ,שהיה נטוע בזיכרון השואה ,נתחלף
בהקלה עצומה ובהזדהות חסרת תקדים עם ישראל לאחר ניצחונה הבלתי צפוי 92.ולבסוף השגרירות
ושאר הנציגים הישראלים קידמו את ענייניה של ישראל בקרב הנוצרים הפרוטסטנטים תוך השתדלות
מודעת שלא להותיר טביעות אצבע ישראליות93.
בהתאם לדפוסים השגורים בדיפלומטיה ,לא תמיד היו דרגי העבודה בירושלים קשובים די
הצורך לקריאות הכיוון שעלו מן הנציגים בשטח .לדוגמה משרד הדתות אמנם שלח לארצות־הברית
חוקר דתות מבריק שהיה סגן המחלקה לעדות הנוצריות במשרד הדתות ,יונה מלאכי ,למפות את
הזרמים הנוצריים ולסווגם בהתאם ליחסם לישראל .אולם נראה שממצאיו הקולעים הוטמעו אך
בחלקם במשרדי הממשלה 94.ואילו פרגאי המעיט לעתים מחשיבות ההתעוררות האוונגליסטית
לישראל95.
עם זאת החומר הארכיוני מגלה שההנהגה הישראלית הייתה קשובה יותר .המנהלים הכלליים של
משרד ראש הממשלה ,יעקב הרצוג ומחליפו שמחה דיניץ ,עמדו על ההזדמנות שמספקת ההתעוררות
האוונגיליסטית לישראל ,וכך גם מאיר עצמה ,כפי שעולה מנכונותה לקבל לשיחה אף מנהיגים
אוונגליסטים זוטרים יחסית96.
ביוני  1971נתכנסה ועידה שסימנה את גולת הכותרת הפומבית של המענה הישראלי להתעוררות
האוונגליסטית' :ועידת ירושלים לנבואה' (The Jerusalem Conference
 .)on Biblical Prophecyהוועידה הייתה פרי של תהליך קבלת החלטות
לא שכיח ביעילותו :יזמה שנולדה כנראה בשגרירות בוושינגטון; היערכות
מוקדמת והקמת מטה משותף לתכנון הוועידה וביצועה ,בהשתתפות
משרדי החוץ ,הדתות והתיירות ובברכת ראש הממשלה; הוצאה לפועל של
אירוע שהותיר חותם על משתתפיו 97.נאום המפתח הופקד בידיו של דוד בן־גוריון .ראש הממשלה
הראשון גילה גם הוא עניין בתופעת ההתעוררות האוונגליסטית ,ולראיה ,ספרו של לינדסי היה מצוי
91
92
93
94
95
96
97

פורטר אל רבין 27 ,ביוני  ,1969אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;4158/3פרגאי אל ששר 7 ,בינואר  ,1972אה"מ ,חטיבה
 ,130.20חצ  ;5295/14אביעד אל רבין 15 ,ביוני  ,1970אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ .9341/5
פרסטון (לעיל ,הערה  ,)80עמ' .560
נעים אל הקונסוליות בארצות־הברית 24 ,בספטמבר  ,1969אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;4158/3פרגאי אל אביעד,
 1בספטמבר  ,1969שם.
ספקטור (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .145
פרגאי אל א' לוין 14 ,בדצמבר  ,1973אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;5295/17פרגאי אל אביעד 21 ,ביוני  ,1970אה"מ,
חטיבה  ,130.20חצ .4548/11
דיניץ אל פרגאי 31 ,במרס  ,1969אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;4158/2הרצוג אל פרגאי 5 ,באוגוסט  ,1969אה"מ ,חטיבה
 ,130.20חצ .4158/3
פרגאי אל אביעד 9 ,במרס  ,1970אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;4457/14פרגאי אל אביעד 26 ,ביולי  ,1970אה"מ ,חטיבה
 ,130.20חצ  ;4548/12פרגאי אל ב' בונה 14 ,בדצמבר  ,1970שם.
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על שולחן הקריאה שלו בעת מותו .בן־גוריון עורר התרגשות גדולה
בוועידה כאשר הפליג בהדגשת שיבת ישראל לארצו כמעוגנת בתנ"ך98.
'ועידת ירושלים לנבואה' ביטאה השקעה ישראלית ארוכת טווח
באוונגליסטים ,בעוד ציפייה לגמול מידי הניעה אותה לחיזור נמרץ
במיוחד אחר גרהם .גרהם היה בדורו מנושאי הלפיד הבולטים של
תפיסה אמריקנית ותיקה ומושרשת שאלוהים הועיד לארצות־הברית
תפקיד ייחודי על הבמה העולמית :גאולת האנושות 99.הוא אף הציע
פרשנות תאולוגית שסייעה לקרב את האוונגליסטים ליהדות ולציונות.
הוא הטיף לעדת המאמינים שהיהדות כרתה ברית נצחית עם האל,
ושבניגוד לאמונה שרווחה בקרב אוונגליסטים עד אז ,היא לא תוכחד
עם שיבתו השנייה של ישו ,ויש להתייחס אליה כאל האחות הבכירה100.
בעולם הפוליטי הממשי עיצב גרהם תודעת המונים באמצעות שלל
אמצעי תקשורת ,ואף הצליח לחדור מבעד לחומות הבדידות של ניקסון
והיה לאיש סודו 101.משקיפים ישראלים הכירו בכל זה וסימנו את גרהם
כיעד מועדף לחיזור .ישראל סיפקה לגרהם תנאים נוחים להפקת סרטו
'הארץ הזאת' ,ומאיר כיבדה בנוכחותה את הקרנת הבכורה בארץ 102.ראש הממשלה יצאה מעורה הכומר בילי גרהם,
1966
על מנת להפגין יחס מיוחד לגרהם ,ופינתה זמן לתכתובת עמו ,בנימה אישית ולעתים אף מחניפה,
שנמסרה באמצעות שליח ,ולמפגשים פנים אל פנים .כך נהגו גם רבין ובכירים ישראלים נוספים103.
המאמצים נשאו פרי .כאשר נתעוררו מחלוקות בין הצמרת הישראלית לבין ניקסון ,גילה גרהם נכונות
מידית לשטוח לפני הנשיא את נקודת המבט הישראלית ,והרחיק לכת — אמנם לפי עדותו שלו — עד
כדי איום שאם הנשיא יפנה עורף לישראל ,יחדל להיות ידידו 104.ניתן להעריך בבטחה שלגרהם היו
יד ורגל בכך שניקסון הפשיר את הספקת משלוחי מטוסי ה'פנטום' לישראל ,הן באביב  1970והן
בסוף  105.1971זו בוודאי הייתה מסקנתה של מאיר ,שהודתה לגרהם במילים לבביות במיוחד' :יחסך
למדינת ישראל כתופעה היסטורית וכהגשמה של נבואה מקראית ונכונותך לעזור לישראל בכל עת
הם מקור שמחה ונחמה עבורי'106.
 98ספקטור (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .146
 99סטפנס ומורווד (לעיל ,הערה  ,)81עמ' .16
 100מ' טננבאום אל ב' גרהם 23 ,ביוני  ,1969אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;4158/3פרגאי אל מ' ארד 6 ,ביולי  ,1973אה"מ,
חטיבה  ,130.20חצ .5295/16
 101פרגאי אל ד' אריאל 25 ,בפברואר  ,1969אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ .4158/2
 102פרגאי אל אריאל 8 ,ביוני  ,1969אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;4158/3דיניץ אל רבין 1 ,במרס  ,1970אה"מ ,חטיבה
 ,130.20חצ .9341/2
 103דיניץ אל ש' ארגוב 19 ,במרס  ,1970אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;9352/15דיניץ אל רבין 20 ,במרס  ,1970אה"מ ,חטיבה
 ,43א ;4329/11-מאיר אל גרהם 1 ,ביולי  ,1973אה"מ ,חטיבה  ,43ג.6466/15-
 104ארגוב אל דיניץ 15 ,במרס  ,1970אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;9352/16דיניץ אל מאיר 5 ,באוקטובר  ,1971שם.
 105טננבאום אל גולד 26 ,ביוני  ,1970אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ .4548/11
 106מאיר אל גרהם 1 ,ביולי  ,1973אה"מ ,חטיבה  ,43ג.6466/15-

קתדרה 214

נעם כוכבי

לסיכום ,ישראל גילתה ערנות מרשימה להתעוררות האוונגליסטית .המדיניות שהתוו מנהיגיה
סייעה להניח יסודות מוצקים לשותפות פוליטית ארוכת טווח עם התנועה האוונגליסטית ,שהייתה
מושתתת על תודעת אחווה ערכית ,ועלתה בקנה אחד עם דיפלומטיית הצמרות שחתרה לקנות
את אמונו של ניקסון .לעומת זאת הברית שהושקה באותן שנים בין ישראל לבין זרם שמרני אחר,
השמרנות החדשה ,העלתה את ישראל מחדש על מסלול התנגשות עם הממשל הרפובליקני.

יהודי ברית־המועצות והולדת הברית בין ישראל לשמרנות החדשה
התנועה מרובת הפנים הקרויה שמרנות חדשה ( )Neoconservatismנבטה מבחינה פוליטית בפלג
של המפלגה הדמוקרטית .פלג זה הלך והתפצל מן המפלגה ,בעיקר משום ביקורת נוקבת על הזדהות
ראשי המפלגה עם גל המחאה שתבע נסיגה מידית מווייטנאם .במדיניות הפנים הוסיפו אנשי הפלג
לדבוק בעמדות ברוח ה'ניו דיל' ( )New Dealמבית מדרשו של פרנקלין רוזוולט ,כגון קידום
העבודה המאורגנת ואמונה בהתערבות מווסתת ממשלתית בשוק החופשי ,אך חרדו מן המיליטנטיות
הגוברת של השמאל החדש ושל התנועה לזכויות אפרו־אמריקנים .במדיניות החוץ ייצגה התנועה
בראש ובראשונה תגובת־נגד פטריוטית על הספקות בצדקת הדרך ועל תחושת אבדן הדרך שזרעה
טראומת וייטנאם בחברה האמריקנית .השמרנים החדשים הוסיפו להאמין בזכותה וביכולתה של
ארצות־הברית לשמש דוגמה לאומות אחרות ,ותפסו את ברית־המועצות כממלכת רשע שאין לה
תקנה; כל ניסיון לקיים עמה מודוס ויונדי ,כגון ההפשרה ,הדטנט ,שהובילו ניקסון וקיסינג'ר ,היה
בעיניהם פגום מוסרית ונדון מראש לכישלון .זאת ועוד ,השמרנים החדשים גינו מכול וכול את
הקו הבדלני שהובילו מנהיגים דמוקרטים ובכללם מקגוורן ,וראו בו סכנה קיומית לארצות־הברית
ופשיטת רגל מוסרית המקבילה לפייסנות של שנות השלושים .את ישראל היללו השמרנים החדשים
כמוצב קדמי מול הקומוניזם וכחברת מופת אחות ,שיש לקרבה ולחמשה ,ולא להוקיעה כמעשה
ליקוי המאורות של השמאל החדש .מאפיינים אלה של השמרנות החדשה הניחו מלכתחילה מצע
לשותפות אסטרטגית וערכית בינה לבין ישראל שלאחר מלחמת ששת הימים ,אולם סוגיית יהודי
ברית־המועצות הייתה זרז קריטי לברית ,וחייבה את ישראל להכריע בין השמרנות החדשה לבין
עמדת הממשל107.
בשנות השבעים הראשונות משך לפתע מצב יהודי ברית־המועצות את תשומת הלב העולמית.
גילויי האנטישמיות ורדיפת היהודים בברית־המועצות היו ידועים משכבר הימים ,אולם שני מהלכים
שגויים מצד מוסקווה הזניקו לכותרות העולמיות את המכשולים שמציבה ברית־המועצות בפני
יהודים המבקשים להגר .הפרשה הראשונה נודעה בכותרת 'משפטי לנינגרד' .קבוצה בת שישה־
עשר חברים ,רובם יהודים ,תכננה לחטוף מטוס לישראל ,חרף התנגדותן של רשויות ישראל108.
 107ריינולד (לעיל ,הערה  ,)1עמ' J. Vaisse, Neoconservatism: The Biography of a Movement, Cambridge, MA ;41–40
2010, pp. 58, 62, 279
 108נ' לבנון ,הקוד' :נתיב' ,תל אביב תשנ"ו ,עמ' .347
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ביוני  ,1970בטרם הספיקו להוציא לפועל את תכניתם ,נעצרו חברי הקבוצה ,נשפטו ,ושניים מהם
נדונו למוות .גזר הדין עורר סערה .בארצות־הברית גאתה המחאה מקיר אל קיר ,ועם המוחים נמנו
גרהם וראשי השמאל החדש כאחד 109.הפרשה השנייה נודעה בכותרת 'כופר התעודה' .בראשית
אוגוסט  1972יצאה מן הקרמלין הוראה שכל יהודי אקדמאי שיבקש לצאת לישראל יידרש לשלם
כופר בעבור השכלתו .עולים מרוסיה בישראל ,ממשלת ישראל וארגונים יהודיים הקימו קול
זעקה ,ובעקבות לחץ אמריקני ביטלו שלטונות ברית־המועצות במרס  1973את תשלום הכופר110.
חשוב יותר לענייני כאן ,פרשת כופר התעודה סיפקה לסנטורים ולחברי קונגרס מסוימים ,רובם
ממייסדי השמרנות החדשה ,שעת כושר לחתור תחת ההפשרה עם ברית־המועצות .כפיתוי עיקרי
לשימור ההפשרה התחייב הממשל לפני ברית־המועצות להעניק לה מעמד של מדינה מועדפת
ביותר בתחום הסחר ( .)Most Favored Nation, MFNעל רקע סערת כופר התעודה גיבשו הסנטור
הדמוקרטי הנרי ג'קסון וחבר הקונגרס הדמוקרטי צ'רלס ואניק ( )Vanikהצעת חוק שהתנתה את
הענקת המעמד הזה לברית־המועצות בשינוי היחס להגירת יהודים מתחומה111.
במהלך הקדנציה השנייה של ממשל ניקסון ניהלו הוא וקיסינג'ר מאבק עיקש בהצעת התיקון של
ג'קסון–ואניק ,וישראל ניסתה להלך בין הטיפות .הן ההתגוששות בין הממשל לבין השמרנות החדשה
בעניין זה והן לבטיה של ישראל כבר זכו לעיון מחקרי מפורט 112.על כן בדיון להלן אסתפק בהצגה
מתומצתת של תמונת המחקר העדכנית בנושא זה ,על מנת לשבצו כראוי בפסיפס הרחב של המדיניות
שניהלה ישראל בזירה האמריקנית בשנים אלה.
לאחר סערת כופר התעודה קיוו ניקסון וקיסינג'ר שהעניין בארצות־הברית במאבק ההגירה של
יהודי ברית־המועצות ידעך במהרה .אך ההפך בדיוק אירע ,ומחקרים עדכניים מבהירים היטב מדוע.
באופן הבסיסי ביותר ,המאבק ענה על הצרכים הפסיכולוגיים הקיבוציים של האמריקני המעורב בעידן
וייטנאם .המאבק עורר את תפיסות הזהות העצמית הבסיסיות ביותר בחברה האמריקנית :חברת הגירה,
המקדשת את חופש התנועה ,נאבקת בשעבוד ,ומתווה את הדרך לאחרים .על כן ההצטרפות למאבק
שיקמה לאמריקני המעורב את תחושות הצדק ,הכבוד העצמי והייעוד שנסדקו בביצת וייטנאם —
ואשר ההפשרה ,באופייה הפרגמטי ,התקשתה לשקם .ואילו יהודים מכל קצוות הקשת הפוליטית
מצאו במאבק לא רק אפיק לסולידריות יהודית אלא אף הזדמנות לכפר ,מנקודת מבטם ,על חטא
הסבילות של דור הוריהם לנוכח חיסול יהדות אירופה בשואה .ההתעוררות הדתית בציבור האמריקני
בכללותו תרמה גם היא לתמיכה הציבורית הניכרת במאבק .כופר התעודה נגע בעצב חשוף בתודעה
האמריקנית ,הרגישה לחופש פולחן .כאשר הדת והמסירות לדת נחגגו בראש חוצות ,כאשר הימין
הדתי החל להפגין את שריריו ,כאשר ישראל סיפקה ביטחון עצמי מחודש ליהודי ארצות־הברית,
 109הקונסוליה בלוס אנג'לס אל משרד החוץ 30 ,בדצמבר  ,1970אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;4603/3מודעה מאת נ' חומסקי,
The New York Times, 3 December 1970
 110וונטיק ושלום (לעיל ,הערה  ,)31עמ'  ,155הערה .24
 111שם ,עמ' .157–155
 112כוכבי (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .65–31
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כרזות תמיכה של
מדינת ישראל
ביהודי ברית־
המועצות בעקבות
ניסיון חטיפת
מטוס לישראל
(יוני  )1970ופרשת
'כופר התעודה'
(אוגוסט )1972

(באדיבות ארכיון העיר
תל אביב)

נעם כוכבי

וכאשר קידום זכויות אדם הפך ליעד ראוי ולגיטימי ביחסים בין־לאומיים ,הפך המאבק של יהודי
ברית־המועצות באופן טבעי למכשיר המושלם להרס התמיכה בהפשרה בארצות־הברית113.
התנועה למען יהודי ברית־המועצות גרפה אהדה בארצות־הברית גם בזכות מנהיגותו העיקשת
של הסנטור ג'קסון .אב מייסד זה של השמרנות החדשה היה דמות מפתח בגיבושה של קואליציה
שהורכבה מיהודים ונוצרים ,דמוקרטים ורפובליקנים ,ליברלים ושמרנים ,או במילותיו הקולעות של
יריבו המר קיסינג'ר' ,שמרנים ששנאו קומוניסטים וליברלים ששנאו את ניקסון' 114.הסנטור שאף
לנשיאות ,וייצג מדינה (וושינגטון) שהסתמכה מבחינה כלכלית על הוצאות ביטחון ,אך מחויבותו
העמוקה ליהודי ברית־המועצות בפרט וליהודים ולישראל בכלל חרגה בהרבה משיקולי כדאיות115.
ישראל בטחה ללא עוררין בג'קסון ,שפעל ללא לאות לשימור יתרונה האיכותי הצבאי ,ושייצג אותה
M. Bowker and P. Williams, Superpower Détente: A Reappraisal, London 1988, pp. 155, 161; M. Freedman, 113
‘The Jewish Community Comes of Age’, M. Friedman and A. Chernin (eds.), A Second Exodus: The American
 ;Movement to Free Soviet Jews, London 1999, pp. 6–7פרסטון (לעיל ,הערה  ,)80עמ' .565–563
Memcon Kissinger–Gromyko–Dobrynin, 24 September 1973, NPP, HAK Office Files, Box 71, File ‘Gromyko’ 114
 115פרסטון (לעיל ,הערה  ,)80עמ' .572–566
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ישראל ,ייצוב היחסים המיוחדים והתפנית השמרנית בשותפות הישראלית–אמריקנית1973–1967 ,

בתקיפות מול הממשל כאשר זה הקפיא את הספקת מטוסי ה'פנטום' ודרש מישראל לגלות גמישות
במגעים עם מצרים 116.אכן מתוך תמימות הדעים בסוגיות סובייטיות ומזרח תיכוניות כאחד גילו
הצמרת הישראלית וג'קסון וצוותו עד כמה עמוקה הזיקה ההדדית ביניהם ,והם קיימו פגישות חשאיות
בארצות־הברית ובארץ ,ופיתחו תודעה של שותפים לדרך הפועלים במתואם ובאמון 117.יתר על כן,
המאבק המשותף למען יהודי ברית־המועצות הפך לחוויה מכוננת שהניחה יסודות לברית פוליטית
ארוכת טווח בין ישראל לבין השמרנים החדשים .זאת משום שכמה מן השמרנים החדשים שהחלו
את הקריירה הפוליטית שלהם בצוותו של ג'קסון הדמוקרטי — וביניהם פול וולפוביץ (,)Wolfowitz
ריצ'רד פרל ( )Perleאליוט אברמס ( ,)Abrahmsודגלס פיית' ( — )Feithעברו במהרה לשורות
הרפובליקנים ותפסו בהמשך עמדות מפתח בממשל בוש הבן118.
הממשל איחר להגיב על האתגר שהציב בפניו תיקון ג'קסון–ואניק .מתוך השקפת עולם
ראליסטית מסורתית הניחו ניקסון וקיסינג'ר בתחילה שבעיה חברתית הנוגעת למגזר אתני יחיד,
כהגירת יהודי ברית־המועצות ,אין בכוחה כדי לסחוף את הציבור האמריקני ,וכל שכן לקעקע
אסטרטגיה רבתי בסדר הגודל של ההפשרה 119.אך משעמדו על טעותם ,הסירו השניים את הכפפות
ולחצו על ישראל להתייצב לצדו של הבית הלבן .קיסינג'ר ניסה לשכנע את בני שיחו הישראלים
שאין לסכן את גזר הסיוע לברית־המועצות ,ה־ ,MFNמשום שיש בו כדי לרסן את התנהגותה
במזרח התיכון .הוא הזהיר שהתיקון יגרור תגובת בומרנג — מוסקווה תראו בו פגיעה בכבודה
ובריבונותה ,תסגור את השערים על בריח ,ותתעמר ביהודים .החל באביב  ,1973כאשר דו־קרב
החקיקה עם הקונגרס ועם ג'קסון צבר תאוצה ,לא בחל קיסינג'ר אף באיומים מפורשים באוזני
רבין (ודיניץ מחליפו) :על ישראל לבחור צד ולהפעיל את השפעתה על יהודי ארצות־הברית להסיר
תמיכה מתיקון ג'קסון–ואניק ,שאם לא כן ,ארצות־הברית עלולה להשעות את הספקת המטוסים,
וישראל עלולה 'להפסיד את הנשיא'120.
מכבש הלחצים של הממשל לכד את הצמרת הישראלית בצבת של שיקולים נוגדים .כמובן מאיר
ביקשה שלא לאבד את תמיכתו של הנשיא ,שישראל עמלה כה רבות להשיגה — מה גם שמיעוט
מבין יועציה הקרובים ,כרבין למשל ,חשש שאימוץ תיקון ג'קסון–ואניק בידי הקונגרס אכן יוביל
לסגירתם של שערי העלייה 121.עם זאת המאבק למען יהודי ברית־המועצות נגע בציפור נפשה של
ראש הממשלה ,והיא חשה שאין ישראל יכולה לעמוד מן הצד .כילדה ברוסיה הוטבעו בזיכרונה הפחד
 116ש' בן־חיים אל משרד החוץ 8 ,במרס  ,1971אה"מ ,חטיבה  ,43אFRUS 1969–1976, XXIII: Arab-Israeli ;4239/6-
Dispute, docs. 157, 243
 117צ' רפיח אל דיניץ 26 ,ביולי  ,1973אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ  ;6716/4רפיח אל משרד החוץ 30 ,באוגוסט  ,1973שם;
רפיח אל מ' ארבל (המוסד) 17 ,בספטמבר  ,1973שם; גזית אל דיניץ 3 ,במאי  ,1973אה"מ ,חטיבה  ;4996/1 ,93לבנון
(לעיל ,הערה  ,)108עמ' .404 ,400–398
 118ריינולד (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .40
 119כוכבי (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .57–54 ,36
 120דיניץ אל גזית 19 ,במרס  ,1973אה"מ ,חטיבה  ;7045/2 ,43דיניץ אל גזית 30 ,בספטמבר  ,1973אה"מ ,חטיבה ,93
.4996/2
Y. Pratt, in: Oral History: Soviet Jewry in America Series, 1989, NYPL; M.D. Evans and M. Novak, ‘Israeli 121
Support for Jackson-Vanik’, Washington Post, 19 March 1973
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מפוגרומים והשנאה למוסקווה 122,וכשגרירת ישראל הראשונה בברית־המועצות חוותה באופן בלתי
אמצעי כיצד הקמת המדינה סחפה בהתרגשות יהודים שם 123.אין פלא אפוא שמאיר ראתה בתיקון
ג'קסון–ואניק אמצעי התואם מבחינתה הן את טעם הקיום של ישראל כמקלט ליהודים נרדפים והן
את החובה המוסרית להוקיע את משטר הרשע הסובייטי ,מה עוד שדעת הקהל בישראל לחצה לפעול
ביתר נחרצות למען יהודי ברית־המועצות ,ומועד הבחירות ,שנקבעו לאוקטובר  ,1973התקרב124.
בניסיון להיחלץ מן המצר הנהיגה מאיר מדיניות דו־ערוצית — ערוץ גלוי וערוץ סמוי .להלכה
ובפומבי הכריזה ישראל על מדיניות אי התערבות בהתגוששות שבין הבית הלבן לבין הקונגרס,
מטעמים משפטיים ומוסריים כאחד .כך ניסתה ראש הממשלה להתחמק מלחצו של ניקסון ,בשיחה
ביניהם במרס  ,1973בתואנה 'איני יכולה לפנות ליהודי ארצות־הברית בעניין יהודי רוסיה' 125.יתרה
מזו ,כאשר הסירו הסובייטים מקצת ההגבלות בקיץ  ,1973הקפידה ראש הממשלה להעניק את
האשראי הפומבי לניקסון ולא לג'קסון126.
אך למעשה ובחשאי תמכה ישראל בתיקון ג'קסון–ואניק .מאיר השתדלה שלא להותיר טביעת
אצבע אישית ,אולם שליחי 'נתיב־בר' ,הארגון הסודי לעניין יהודי ברית־המועצות ,בארצות־הברית
עשו נפשות לתיקון ג'קסון–ואניק בקונגרס 127,וכך נהגו גם פעילי ארגון־הגג היהודי בארצות־הברית
ה'ועידה הלאומית למען יהודי ברית־המועצות' ( ,)National Conference on Soviet Jewryשישראל
סייעה בעקיפין להקים128.
לעתים מעטה ההסוואה על מדיניותה בפועל של ישראל היה דק ,כפי שמדגימה שיחה נוקבת בין
השגריר דיניץ לבין קיסינג'ר בסוף ספטמבר  .1973בדרך כלל נמנע דיניץ מלהתעמת עם קיסינג'ר —
היועץ לביטחון לאומי שהיה עתה גם שר החוץ ,והידיד הגדול ביותר של ישראל בצמרת הממשל.
אולם הפעם הוכיח דיניץ את קיסינג'ר בגין הצהרותיו שמדיניותה של ברית־המועצות כלפי יהודיה
היא עניינה הפנימי .דיניץ הטעים שהרדיפות הנמשכות בברית־המועצות מעלות בקרב יהודים
בארצות־הברית ובישראל את זכר השואה; לדבריו שומה היה על קיסינג'ר כיהודי שרבים ממשפחתו
ולצפות מראש שעמדתו תלבה את הרגשות לטובת תיקון
נספו בשואה לגלות רגישות רבה יותר ִ
ג'קסון–ואניק ,הן ברחוב היהודי והן בישראל ,ותקנה לחקיקה תוקף מוסרי129.
ואכן ההסוואה לא צלחה .הצהרות אי ההתערבות של הממשלה לא שכנעו את ניקסון .הממשל
הבחין בפעילותם השקטה של שלוחי ישראל בגבעת הקפיטול 130,וערב מלחמת יום כיפור נותרה
 122מאיר (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .11
 123שם ,עמ' .182
 124וונטיק ושלום (לעיל ,הערה  ,)31עמ' .157
 125שם ,עמ' .172
 126כוכבי (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ,99הערה .55
 127אליצור אל גזית 21 ,במרס  ,1973אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ J. Rager, in: Oral History: Soviet Jewry in ;5294/11
America Series, 8 June 1990, NYPL
 128ארד אל א' עברון 19 ,בספטמבר  ,1973אה"מ ,חטיבה  ,130.20חצ Richard Maass (NSCJ Chairperson) ;5296/16
’Memo for Record, 23 June 1973, NCSJR, Box 5, Folder ‘Maass
 129דיניץ אל גזית 30 ,בספטמבר  ,1973אה"מ ,חטיבה  ;4996/2 ,93גזית אל דיניץ 1 ,באוקטובר  ,1973שם.
 130וונטיק ושלום (לעיל ,הערה  ,)31עמ' .157
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ישראל ,ייצוב היחסים המיוחדים והתפנית השמרנית בשותפות הישראלית–אמריקנית1973–1967 ,

המדיניות בעניין יהודי ברית־המועצות — שהייתה דבק מלכד בין ישראל לבין השמרנות החדשה —
סלע מחלוקת ברור בין ניקסון וקיסינג'ר מזה לצמרת הישראלית מזה.

אחרית דבר :מלחמת יום הכיפורים ולאחריה
מבחינת הזיקה בין ישראל לבין זרמים פוליטיים־חברתיים בארצות־הברית דווקא האיץ הלם מלחמת
יום הכיפורים את ההבשלה של המגמות שנבטו בשנים  ,1973–1967ואשר נסקרו כאן.
מחד גיסא החיכוכים בין הממשל לבין ישראל נתעצמו .הסיבות והנסיבות לכך הקשורות לתהליך
ההסדרים במזרח התיכון ידועות היטב במחקר .בעקבות טלטלת המלחמה ניחם קיסינג'ר על מדיניות
הקיפאון שטיפח לפניה ,והוביל מדיניות שונה בתכלית .באופן אירוני המתווה החדש היה דומה
במהותו לזה שקידם יריבו המר רוג'רס בשנת  :1971תיווך נמרץ ומחויב החותר להסדרי ביניים,
תוך הפעלת לחץ ניכר על ישראל 131.ישראל המומת המלחמה קיבלה עליה בסופו של דבר מספר
הסכמים חלקיים עם מצרים ועם סוריה ,אך המשבר שהתפתח בין וושינגטון לירושלים על רקע זה
חרג מאמצעי לחץ שגרתיים שמפעיל מתווך על צדדים במשא ומתן בין־לאומי :קיסינג'ר האשים את
בני שיחו הישראלים שהם מייחלים לכישלונו 132,וניקסון הורה ,בלשון נקמנית ,להשעות את הדיון
בחבילות סיוע עתידיות 133.בשיאו של המשבר הכריזו ג'רלד פורד ,מחליפו של ניקסון ,וקיסינג'ר על
הערכה מחדש ( )reassessmentשל היחסים עם ישראל ,ובמסגרתה השעה הממשל את הדיון לא רק
בחבילות סיוע אלא אף בעסקות נשק ,עיכב משלוחי נשק מובטחים ,והטיל על ישראל את האחריות
הבלעדית לעיכובים בתהליך ההסדרים 134.הן הנימה הכעוסה והן הצעדים המעשיים שננקטו מעידים
על אכזבה הדדית קשה ועל היעדר אמון בין הצמרות.
ידועות מעט פחות ההתנגשויות שפרצו באותן שנים בין שתי הבירות סביב חקיקת תיקון ג'קסון–
ואניק ,ושהוסיפו שמן למדורה .בימים הראשונים של המלחמה ,בטרם התחוור היקף האבדות
הישראליות לאשורן ,הציע קיסינג'ר עסקה שלפיה תספק ארצות־הברית לישראל נשק בתמורה
להתגייסות ישראלית ויהודית־אמריקנית נגד הצעת החוק 135.ישראל דחתה את העסקה ,ולאחר
המלחמה אף הסירה את המסווה מעל תמיכתה בחקיקה :יגאל אלון הבהיר לקיסינג'ר שמבחינתה של
 131וונטיק ושלום (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  ;12בן־צבי (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .133–130
Memcon Kissinger–Dinitz, 5 October 1974, NA, RG 59, Records of HAK, Box 10, Folder ‘Nodismemcons 132
’ ;October 1974דיווח של דיניץ 8 ,באפריל https://drive.google.com/file/d/0B4OMNGDqJTdNS3RYYW ,1975
 ;95RTlTUnc/viewלמסמך זה ראו גם' :נקודת מפנה בדרך לשלום :ממשלת יצחק רבין והסכם הביניים עם מצרים,
 4בספטמבר  ,1975חלק ב' ,בלוג ארכיון המדינהhttp://israelidocuments.blogspot.co.il/2015/09/4-1975_3.html ,
Memcon Nixon – Secretary Simon, 9 July 1974, NA, NSC HAK Office Files, Box 129, Folder 3 133
 134בן־צבי (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;134פורד אל רבין 21 ,במרס https://drive.google.com/file/d/0B4OMNGDqJTdN ,1975
 ;VlJfaU9yRHcyX0E/viewלמכתב זה ראו גם' :נקודת מפנה בדרך לשלום :ממשלת יצחק רבין והסכם הביניים עם
מצרים 4 ,בספטמבר  ,1975חלק א' ,בלוג ארכיון המדינהhttp://israelidocuments.blogspot.co.il/2015/09/4-1975. ,
html
 ;H. Kissinger, Crisis: An Anatomy of Two Major Foreign Policy Crises, New York 2003, p. 87 135וונטיק ושלום
(לעיל ,הערה  ,)31עמ' FRUS 1969–1976, XXV: Arab-Israeli Crisis and War, doc. 126 ;158–157

219

קתדרה

קתדרה 220

נעם כוכבי

ישראל היחס ליהודי ברית־המועצות הוא 'נייר הלקמוס' שהעיד לשלילה על טוהר כוונותיה של ברית־
המועצות באימוץ ההפשרה ,הדטנט; דומה היה שג'קסון עצמו הוא הדובר 136.כהגדרתם הקולעת של
וונטיק ושלום ,אקורד הסיום של פרשת החקיקה הנחיל מפח נפש גדול לפורד ולקיסינג'ר .לאחר
בררה אלא לחתום עליו,
ששני בתי הקונגרס העבירו פה אחד את התיקון לחוק ,לא נותרה לפורד ֵ
בינואר 137.1975
מאידך גיסא החוויה הטראומטית של המלחמה הולידה חוליה נוספת בברית המתהדקת בין ישראל
לבין השמרנות החדשה :שלילה גורפת של ההפשרה ,מטעמים אסטרטגיים ומוסריים כאחד .תכנית
הדגל של ניקסון וקיסינג'ר ,ההפשרה ,הייתה מושתתת על ההנחה שבאמצעות מסכת משולבת של
איומים ופיתויים ניתן לרסן את ברית־המועצות ולרתמה לניהול שיתופי יותר של הזירה הבין־
לאומית .כאמור לעיל ,בטרם פרוץ מלחמת יום כיפור הייתה ההנהגה הישראלית מפולגת בין מי
שאימצו בזהירות את ההיגיון המנחה את ההפשרה ,כרבין ,למי שהוסיפו לחשוד בכוונותיה של
מוסקווה .התקפת הפתע הערבית חוללה שינוי :הצמרת הישראלית כולה ראתה בהתקפה הוכחה
ניצחת לכך שעבור ברית־המועצות ההפשרה אינה אלא מכשיר להונאת המערב ולהסוואת כוונותיה
התוקפניות .ירושלים הגיעה למסקנה סופית שברית־המועצות זדונית ללא תקנה ,ועל כן ההפשרה
או כל ניסיון אחר להגיע עמה לעמק השווה חסרי תוחלת ופסולים מוסרית 138.חוגים נרחבים בדעת
הקהל האמריקני עברו תהליך דומה בעקבות המלחמה ,כאשר פלח נכבד בקרב יהדות ארצות־הברית
חווה את הטלטלה החריפה ביותר .המתקפה על ישראל עוררה בפלח זה חרדה קיומית לישראל
עברה
ותחושת שותפות גורל מחודדת עם העם היהודי ,בעוד ברית־המועצות נתפסת כשותפה לדבר ֵ
שאין לה כפרה .כמה וכמה ממנהיגי הפלח הפכו במהרה לדמויות מובילות בתנועה לשחרור יהודי
ברית־המועצות ,כריצ'רד מאאס ( 139,)Maassובשמרנות החדשה בכללותה ,כאירווינג קריסטול
( )Kristolונורמן פודהורץ (140.)Podhoretz
הנה כי כן לקראת סילוק 'המערך' מן השלטון בישראל וסילוק הרפובליקנים מן השלטון בארצות־
הברית ,הגיעו לפרקם דפוסי זיקה פוליטית שבישרו את הבאות ,בוודאי כאשר שלטה בישראל ממשלת
ימין .ראשית ,ניתן גט כריתות בין ישראל לבין הקצה השמאלי של הקשת הפוליטית האמריקנית .שנית,
מערכת היחסים בין ממשלות ימין בירושלים לבין ממשלים דמוקרטיים בוושינגטון — ממשל ג'ימי
קרטר הנכנס ,וממשיכיו הפוליטיים היחסיים ,ממשלי ביל קלינטון וברק אובמה — התאפיינו בשניות:
מחד גיסא הקשרים הביטחוניים התהדקו ,ומאידך גיסא נוצרו משקעי מרירות ,כתוצאה ממחלוקות
Memcon Kissinger–Allon, 31 July 1974, NA, RG 59, Records of HAK, Box 9, Folder ‘Nodismemcons July 136
’1974 folder 1
 137וונטיק ושלום (לעיל ,הערה  ,)31עמ' .158
Memcon Kissinger–Rabin, 13 October 1974, NA, RG 59, Records of HAK, Folder ‘Cclassified External 138
’Memos December 1974 – April 1975 Folder 2
R. Maass in: Oral History: The Politics of American Jews Series, 5 June 1974, NYPL 139
Memcon Kissinger – Jewish Intellectuals, 6 December 1973, in: Z. Shalom, ‘Kissinger and the American 140
Jewish Leadership after the 1973 War’, Israel Studies, 7, 1 (Spring 2002), pp. 198–208; I. Kristol, ‘Notes on the
Yom Kippur War’, Wall Street Journal, 18 October 1973
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ישראל ,ייצוב היחסים המיוחדים והתפנית השמרנית בשותפות הישראלית–אמריקנית1973–1967 ,

התכתבות בין ראש
הממשלה גולדה מאיר
לכומר בילי גרהם
המעידה על היחסים
החמים שהתפתחו
ביניהם ,ומכתב ששלח
מנכ"ל משרד ראש
הממשלה שמחה דיניץ
אל שגריר ישראל
בוושינגטון יצחק
רבין בעניין סרטו של
הכומר גרהם והקרנתו
בארץ (ראו עמ' )213
(ארכיון המדינה)
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מהותיות באשר לתהליך ההסדרים המזרח תיכוני ,מחלוקות שלובו בטינות אישיות .שלישית ,שיתוף
הפעולה למען מטרות משותפות של ישראל ושל ממשיכי הדרך הפוליטיים והאינטלקטואליים של
ממשל ניקסון — שמרנים מתונים שדגלו בהגיון מאזן הכוחות במדיניות חוץ ,כממשל ג'ורג' בוש
האב — הוגבל בשל משקעי חשדנות .גם בעניין זה המדיניות כלפי יהודי ברית־המועצות סיפקה את
הדוגמה המובהקת ביותר להיעדר אמון הדדי ,בפרשה הנודעת בשם 'משבר הערבויות' ,פרשה אשר
עימתה פומבית את ממשל בוש האב עם ממשלת יצחק שמיר .ממשל בוש האב התנה מתן ערבויות
שנדרשו לשיכון העלייה הגדולה מברית־המועצות באותן שנים בכך שממשלת שמיר תתחייב שלא
לשכן את העולים מעבר לקו הירוק ,אך ממשלת שמיר דחתה את הדרישה האמריקנית על הסף141.
ורביעית ,בין ישראל לבין שמרנים חדשים ,כממשל בוש הבן ,נכרתה ברית אמיצה ,המעוגנת בתודעה
של אחוות ערכים ושותפות גורל.
בד בבד הנחילה התקופה שנבחנה במאמר זה מורשת מכריעה לא פחות ,שהחזיקה מעמד עד
לאחרונה :התגבשות תמיכה ציבורית אמריקנית רחבה בישראל ,תמיכה הנטועה היטב הן במפלגה
הדמוקרטית והן בזו הרפובליקנית 142.בעניין זה נחלה הדיפלומטיה הישראלית הישג חד־משמעי,
שחיוניותו נתחוורה היטב בשנת  :1975גילויי התמיכה הגורפים והעל־מפלגתיים בציבור ובקונגרס
הם שהכריחו את ממשל פורד לחזור בו ממדיניות ההערכה מחדש של היחסים עם ישראל143.
לסיכום ,מהו מאזן הדיפלומטיה הישראלית בזירה הפוליטית בארצות־הברית בתקופה הנסקרת?
שתיים מן ההכרעות הישראליות ,יש לזכור ,גבו מחיר :ההתייצבות הפומבית לצדו של ניקסון
בבחירות  1972הרחיקה מישראל ליברלים ,ואילו שכר ההתקרבות לשמרנות החדשה היה כרוך
בהפסד — הרחקה נוספת של ממשל ניקסון וראשי השמרנות הישנה .אולם במבט כולל ראוי לדון
את העושים במלאכה לכף זכות .בתקופה קריטית ליחסי ישראל–ארצות־הברית עלה בידם לנווט את
ספינת הדיפלומטיה הישראלית במיומנות ותוך צפיית פני העתיד .מי ייתן וגם בתקופה הקריטית
הנוכחית ישכילו מנהיגי ישראל לעשות כן.

 141בן־צבי (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .208–196
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