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מ תנו ת ׳ □ 1הו ר ד ת
בשורה של מיצעדים ומסיבות מפוארות,
ממוסקבה עד ג׳קארטה ומרמת־גן עד ריו
דה־ז׳ניירו ,חגגה ברית־הקהיליזת־הסוציא־
ליסטיות־המועצתיות את יום־הולדתה ה־.49
האווירה היתד ,שונה מיום־ההולדת ה־.48
כי בשנה האחרונה השתפר מאד מצבה
הבינלאומי של ברית־הם עצות — לא כל
בך בשל הישגיה שלה ,אלה בגלל כשלו־
נות יריבותיה.
לברית־המועצות יש ברגע זה שתי חזי
תות עיקריות .במערב היא ניצבת מול אר״
צות־הברית .במזרח — מול סין.
במצב כזה ,חולמת כל מדינה על כך
ששתי אויבותיה יתנפלו זו על זו .ואכן
קרה הדבר השנה .עם החרפת המלחמה
בוויאט־נאם ,יכולה ברית־המועצות להסת
כל בשלוות־נפש כיצד מתישים הסינים
והאמריקאים זה את זה.
כין הצכעוגיים .מבין שתי אויבו-
תיה ,מסוכנת סין יותר לאינטרסים הסוביי
טיים .ודווקא הסינים נחלו ,בחודשים ה
אחרונים ,שורה של מפלות חריפות ביותר.
בגבול הודו־פאקיסתאן הצליח לחץ אמרי־
קאי־סובייטי משותף להביא לשביתת־נשק.
' בכך נבלמה החדירה הסינית מצפון.
בזירה האפרו־אסיאתית נכשלה סין ל
גמרי בנסיונה לדחוק את רגלי הסוביי
טים ,להכריז על ברית־ד,מועצות כעל מעצ
מה אירופית קולוניאלית ,שלא יכירנו
מקומה בין העמים הצבעוניים .ואילו בקובה
נעלם צ׳ה גבארר ,הססגוני ,דובר האסכולה
הסינית המהפכנית.
איי התעלומה .אך ממאיר מכל היה
הכשלון הסיני באינדונסיה — המעצמה
היחידה שהצטרפה בגלוי למחנה הסיני.
קשה לדעת מה באמת אירע בממלכת
האיים .סבירה ביותר הגירסה הבאה :ה
צבא האינדונסי ,שהוא מוסלמי־דתי ו
ימני ,תיכנן הפיכה להפלת סוקארנו .סוקא־
רנו הוא לשון־המאזניים בין הצבא ו
המפלגה הקומוניסטית הפרו־סינית האדי
רה במדינה.
כדי לקדם את פני ההפיכה ,אירגן סוקא־
רנו עצמו הפיכה צבאית מונעת ,בפיקודו
של ראש המישמר האישי שלו ,ובעזרת
הקומוניסטים.
הפיכה זו נכשלה ,והצבא השתלט למעשה
על המדינה .סוקארנו הפך לבובה בידי
הצבא — והצבא קשור ,כנראה ,במוסד
המרכזי לביון של ארצות־הברית.
הפסקת נופש .כשלונות אלה של
סין הם זמניים ,והם לא יסיימו את
הקרב ההיסטורי בינה ובין ברית־המוע־
צות .אך הם מספיקים כדי לתת לסוביי
טים הפסקת־נופש לביסוס עמדותיהם.
במצב הנוכחי בעולם ,אין שום מעצמה
יכולה לדרוש יותר מזה.
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אף־על־פי־כן ולמרות הכל — זה קרה.
ביום בו ניצח בישראל מישטר המנג
נונים ,והמרד נגדו הצטמצם בנצחון ה
כוח חדש — אירע ההיפך בניו־יורק.
הרוב הגדול של חברי המפלגה הדמוק־
ראטית השלטת הצביע בעד מועמד ה
מפלגה היריבה — כדי להיפטר ממנגנון
מושחת וכושל ,החולש על עיר המיליונים.
חלק ניכר ממיליוני היהודים בניו־יורק
הצביעו נגד מועמד יהודי ,איש־המנגנון,
ובכך הכשילו את הסיכוי שבפעם הראשונה
יהיה לניו־יורק ראש־עירייה יהודי.
הימין הקיצוני במפלגה הרפובליקאית,
שניסה להכשיל את המועמד של מפלגתם
שלהם מפני שהיה מתקדם מדי )העולם
הזה  — (1470נכשל .אותו מועמד — ג׳ון
לינדסיי יפר,־ר,תואר — ניצח.
אי ש ה ע ת י ד(־ המשמעות של נצ
חו! זה לגבי העתיד הוא רב .כי מזה
־ שנ״ם אין למפלגה הרפדבליקאית מועמד
מתאים לכס הנשיאות .בארי גולדווטר
הפאשיסטי־למחצה זכה במועמדות ,בין
השאר ,מפני שלא היה מועמד סביר אחר.
עתה נשתנה המצב .ג׳ון לינדסיי נראה
ברגע זה כמועמד ודאי לבחירות של
 .1968ואם כי נראה ברגע זה שג׳ונסון
ינצח לבטח בבחירות אלר — ,עשוי ליג־
דסיי לקבל סיכוי סביר לנצחון בבחירות
של  ,1972כאשר ג׳ונסון לא יוכל ,לפי
החוק ,להציג את מועמדותו בפעם שלישית.
העולם חזר 471 ,ו
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