של ״שלום צודק ובר־־ק״מא״
מוקדמת ,כפתה עליו את הכרזת המילחמה
על גרמניה .זה אירע 1־ 6באפריל .1917
בתקופה שבה החלו המנהיגים הצבאיים
של בעלות־הברית לתכנן מיתקפות גדו
לות ויעילות יותר על גרמניה וידידותיה,
לקראת שנת  ,1919גרמה התמוטטותן של
כמה נספחות קטנות של מעצמות־הברית
לתגובת שרשרת .וילסון היה אז פחות
ממורמר ופחות מעורב ריגשית במילחמה
מאשר מנהיגי בעלות־הברית האחרים .אלה
שאפו לנקם ושילם בגרמנים .וילסון הגה
אז את הרעיון של השכנת ״שלום צודק
ובר־קיימא״ באירופה.
אפילו הגרמנים ,שהיו כבר במצב של-
אחר־יאוש ,בסתיו של שנת  1918בטחו
בו דיים כדי לבקש שביתת־נשק על בסיס
תוכנית ״ארבע־עשרה הנקודות״ שלו .ה
עקרונות ,שהיו מונחים בבסיס תוכניתו
היו  :שיחרור העמים באירופה ; צדק
שווה לידידים ולאוייבים ואבטחת השלום
באמצעות כינון חבר־הלאומים .וילסון היה
משוכנע שמערכת מבוקרת מעין זו חיונית
לאבטחת מישטר בינלאומי של חופש
וצדק.

חוא חדר ותנסו
ף ודרו וילסץ נחת באירופה ב־ 13ב
ן דצמבר  ,1918והתקבל על-ידי בני ה
יבשת כגואל ,כמושיע וכמשיח .מלכים,
נשיאים וראשי־מדינות חלקו לו כבוד,
ותושבי מדינות־אירופה הצטופפו ברחו
בות ,הריעו לו בכל אשר הלך ופיזרו
שושנים לפניו.
אולם כאשר יצא את אירופה בדרכו
חזרה לארצות־הברית ,ביוני  ,1919אחרי
שנחתם חוזה השלום בוורסאי ,דעכה הפו
פולאריות שלו .ההערצה הכללית כלפיו
פינתה את מקומה לשינאה ,והכרת־התודה
התחלפה בתרעומת.
 32מדינות נטלו חלק בוועידת ורסאי.
אולם מליאודהוועידה לא התכנסה אלא
שבע פעמים .השאלות העיקריות שעמדו
לדיון בוועידה — הסדרי הגבולות והמו
שבות של מדינות אירופה מעבר לים ;
סידורי־הביטחון ,שנועדו להבטיח לאירו
פה ״שלום צודק ובר־קיימא״! בעיית ה
פיצויים ,שהיה על גרמניה לשלם למעצ 
מות המנצחות — נידונו והוכרעו במיסגרת
ועדת־הארבעה ,שבה ישבו ,מילבד וילסון,
ראשי ממשלות צרפת )ז׳רוז׳ קלמנסו(,
בריטניה )דויד לויד ג׳ורג׳( ואיטליה )וי־
טוריו עמנואלה אורלנדו(.
היה זה וילסון שפעל בוועידה למען
הקמת חבר־לאומים ,כפרלמנט בינלאומי
לשמירת השלום .אולם הדיונים בוועידה
התמשכו ועלו לא־פעם על שירטון ,בגלל
המחלוקות וניגודי־האינטרסים בין המדי
נות המנצחות.
וילסון עצמו הפך ,במהלך הדיונים ,מ־
מושיע לאוייב ,משום שאף אחד ממש 
תתפי הוועידה לא הצליח לקבל ממנו
את מה שתבע .יותר מתמיד היה וילסון
משוכנע ,במהלך דיוני ועידרדורסאי ,ב־
צידקת עמדותיו ועקרונותיו .בעקשנות
ובקשיחות עמד על־כך שהסינאט של אר־
צות־הברית חייב לאשר לא רק את חוזה־
השלום ,אלא גם את ברית חבר־הלאומים.
הפגנת גמישות ,אם לא נכונות ממשית
לפשרה ,היתד! מצליחה לרכך את הרפוב־
ליקאים המתונים בסינאט ולהחליש את
התנגדותם להצעותיו .אולם וילסון ראה
במנהיגם ,הנרי קאבוט לודג׳ ,את יורשו
של יריבו מתקופת פרינסטון .בתקופת־
כהונתו השניה היה לרפובליקאים רוב ב־
סינאט ,ווילסון לא הצליח לגייס תמיכה
לתוכניתו.
עקרונותיו של וילסון דחפו אותו להמ
שיך בדרכו ,בעוד שהרפובליקאים הפכו
בלתי־מתפשרים בנחישות־החלטתם למנוע
את הצטרפותה של ארצות־הברית לחבר־
הלאומים ,מתוך מגמה למנוע את מעורבו
תה במילחמות זרות נוספות.
לא רק האירופים הפגינו כפיות־טובה
כלפי וילסון ,אלא גם בני-עמו ,שהיו עיי
פים מהאידיאלים ההומאניים הנשגבים ש-
ווילסון היה מבטאם .רוח ההקרבה העצ 
מית ,שהופגנה במהלך המילחמה ,התחלפה
במהירות באנוכיות ,האופיינים לימי שלום.
אלא שגם וילסון עצמו השתנה ,ולא היה
זה רק בגלל המאבקים המתישים והמר 
גיזים עם שותפיו למשא־ומתן בפאריס
ועם הרפובליקאים בסינאט.
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כראוי ,לנהל את המאבק נגד מתנגדיו
בסינאט האמריקאי או לגלות את הגמי
שות שהיתר ,דרושה כדי לזכות בתמיכתם
של הרפובליקאים המתונים .תחת זאת,
במטרה לזכות בפופולאריות ,הוא יצא
במסע-צלב לטובת הסכם־השלום של ור־
סאי ולמען השתתפות ארצות־הברית ב־
חבר־הלאומים.
אולם מול הגירסה הטוענת שהלחצים
בוועידת־ורסאי הם שמנעו מווילסון לתפ
קד כראוי ,בגלל ההרעה במצב בריאותו,
קיימת כיום גירסה שונה לחלוטין .על פיה,
היה זה מצב־בריאותו הרופף שמנע ממנו
לתפקד בוועידה ובמערכות הפנימיות ש 
מסביב לה.
במהלך כל ימי המילחמה סבל וילסון
מ״כאבי־ראש מעוורים״ .אולם מלבד מח 
לה קלה ,שפקדה אותו מייד אחרי בחירתו
מחדש כנשיא ,בשנת  ,1916והיעדרות של
עשרה ימים מהתפקיד בגלל הצטננות,
בדיוק לפני הצטרפותה של ארצות־הברית
למילחמה ,הוא לקה בתקופה זו רק לעי
תים רחוקות באי־יכולת לתפקד.
היה זה הקולונל סטארלינג ,ראש ״ה
שירות החשאי״ ,שהבחין לראשונה בסי
מנים של שינוי בווילסון ,בדצמבר .1917
שלא כטיבעו ,התנהג וילסון בצורה מע

בשיעול אסטמתי והיעדר שינה.״ אולם
היו סימפטומים נוספים למחלה ,משום
שבמיכתב ,שכתב גרייסון למזכירו של
הנשיא ,הוא ציין גם תופעות של הקאות
ושילשולים ,ומעבר לאבחנה הקלה של
שפעת הוא העלה במיכתבו זה את האפ
שרות שנעשה ניסיון להרעיל את מזון
הנשיא.
צוות עוזריו של וילסון היה ,לימים,
מאוחד בדיעה שאפיזודה זו ,שבמשך תקו
פה ארוכה הוגדרה והוצגה כשפעת ,ציינה
את השינויים הקיצוניים באישיותו ובהת
נהגותו של וילסון .על פי עדויותיהם
הוא הפך חשדן ומרושע מאותה תקופה
ו״לא היה שוב אותו וילסון״ .הוא התעייף
במהירות .למרות זאת המשיך לנהל את
המגעים המדיניים שלו ממיטת־חוליו ,וסי
רב לצאת לחופשה כדי להחלים.
ראש־ממשלת בריטניה באותם ימים,
לויד ג׳ורג ,העלה בזיכרונותיו את האפ 
שרות כי וילסון לקה באותם ימים בסוג
של שבץ ,אפשרות שנשללה על־ידי ה
נשיא ה־ 30של ארצות־הברית ,הרברט
הובר ,שציין כי ״למרות שווילסון היה
אדם עייף מאד ,היו מחשבתו ושיפוטו
צלולים.״
ניתן להתווכח ולהעלות השערות נום-

וודרו וילסון  :התמונה האחרונה
חיקוי עלוב
רוב דמוקרטי בבחירות לקונגרס .הוא הח
זיק מעמד במהלך המסע ,למרות שסבל
מכאבי־ראש והתקפות אסטמתיות ,שמנעו
ממנו מנוחה ושינה .הקץ הגיע בעת שעמד
לנאום בפואבלו שבקולורדו .וילסון מעד
על המדרגה ,והיה צורך לתמוך בו כדי
שיעלה אל הדוכן.
באחת העדויות על נאום זה נכתב:
״רוב נאומו היה מילמול .הוא ביטא מיספר
מילים כאילו לא ביטא אותן מעולם קודם־
לכן .היו אתנחתות ממושכות בין המיש־
פטים .היו לו קשיים בשמירה על קו
מחשבתו .היה זה חיקוי עלוב של ההיגיון
ורדרד וילסדן בשיאו )בבחירות 11*112
המעולה הרגיל וכושר־הביטוי המבריק
|
שלו.״
תשואות והערצה כללית
הד״ר ולטר אלבארז שמע את הנאום
פות בקשר לטיב מחלתו של וילסון באו הצולע ברדיו ,והבחין על־פיו כי וילסון
ליבה ופוגעת כלפי שוטר־תנועה שניסה
לקה בשבץ .בשעות המוקדמות של בוקר
לעצור את נהגו ,שהתעלם מסימן ״עצור״ תם ימים ,אולם די לציין לסיכום שאדם המחרת לא היה עוד ספק בכך ,למרות
במעבר־חצייה של הולכי־רגל .סטארלינג סחוט ומותש בגיל  ,62שנמצא תחת לחץ שרופאו האישי של וילסון לא סיפק שום
ציין במיוחד תקרית זו ,שעמדה בניגוד במשך תקופה ממושכת ,חלה
בשבץ.במחלה קשה פרטים בנדון .אחת ממזכירותיו תיארה
להתנהגותו הרגילה והנורמלית של וילסון .שלוותה או לא לוותה
את מה שאירע אז ,כאשר וילסון ישב
שנים אחר־כך הוא הבחין שהיה זה אות
כותב על כך ל׳אטאנג בספרו  :״אפילו על כיסאו מבלי יכולת לדבר :״פניו היו
מבשר־רע ראשון .כישלונות נוספים בת אם יוצאים מההנחה ששטף־הדם המוחי ה חיוורים וחולניים .לחיו האחת היתה נפו
חום יחסי-האנוש של וילסון לא ניתן היה ראשון לא אירע עד לסתיו של אותה שנה לה ,ומצבו היה מעורר חמלה.״
עוד להעלים או לתקן.
אנו חייבים להסכים ,שעומס גובר והולך
כתוצאה מכך הופסק מסע־הבחירות ,וה
של אחריות על הנפש והגוף ,שלא הותיר פמליה העצובה של הנשיא חזרה אל
מקום להחלמה ולרווחה זמנית ,הוביל ל הבית־הלבן .כעבור כשבוע נתקף וילסון
החמרה בולטת בהתנהגות.״
שבץ שני ,שהיה חמור במידה כזאת שהוא
החשדנות הגוברת של וילסון דחפה או נותר ,למעשה ,נכה למשך שארית חייו.
ף• חורש אוקטוכר  1912פנה וילסוו
רופאיו של וילסון העדיפו אז את האדם
^ באמצעות העיתונות לאומה האמרי תו לפקפק ביושרו ובנאמנותו של ידידו
קאית ,לתמוך בבחירת דמוקרטים לקונגרס ,ותומכו ,הקולונל אדווארד האום ,שפעל על פני המדינה ,ויעצו לו ש ל א להת
בבחירות שעמדו להיערך ב־ 5בנובמבר .במשך כמה שנים כמשקיפו וכנציגו של פטר מכהונתו כנשיא .הם חששו שאובדן
הפניה הישירה לעם ,שבמהלך המילחמה וילסון במיפקדת מעצמוח־הברית וזכה ב־ הכהונה הרמה יטול מווילסון את רצון־
התאחד והתגבר על היריבות הפוליטית אימונם של מדינאי היבשת .החשד שהאוס החיים שלו.
הפנימית ,זיעזעה את הרפובליקאים .נע מוותר על העקרונות למען התועלת גרם
ארבעה ימים אחר־כך נועץ שר־החוץ
שה אז ניסיון לחלץ את וילסון באמצעות לווילסון לסלק את אחד ממקורות־הייעוץ של וילסון ,רוברט לאנסינג ,עם עוזריו
תירוץ ,שמיכתבו האישי לאומה נכתב ב העצמאיים שלו .הוא המשיך להיאבק ב של הנשיא בסעיפי־ההוקה המתייחסים ל 
מצב של אפיסת־כוחות ,״בעת שעצביו עצמו ונשא באחריות אישית לכמה שגי הדחה ,למוות ,להתפטרות או לאי-יכולת
היו מתוחים והזקיפים האינטלקטואלים אות יסודיות שעשה  :הסכמה לברית ביט הנשיא לתפקד .עוזרי הנשיא הבהירו לו,
שלו לא היו מודעים לסכנה,״ או ״בעת חונית בין בריטניה ,צרפת וארצות־הברית כי רק רופאו האישי של וילסון יוכל
לפני שזו אושרה בסינאט; הסכמתו ל  לספק את הראיות הדרושות להדחת ה
שהיה עייף ונהג בהיסזדהדעת.״
וילסון הגביר את הטינה והתרעומת הכללת כמה סעיפים בהסכם־הפיצויים ש נשיא בגלל מצב־בריאותו .והוא ,לדברי
כלפיו ,כאשר לא השכיל לצרף אף סינא -הוטל על גרמניה; והניהול הכושל של הם ,לא רק שלא יעשה זאת לעולם ,אלא
טור אחד או מנהיג רפובליקאי אחר ל -הבעייה האיטלקית ,שגרם לפרישת אי שימנע גם מאחרים לספק הוכחות כאלה.
מישלחת שלו לוועידת־השלום בוורסאי .טליה מהוועידה זמן קצר אחרי שהחלה ,רמזו ללאנסינג כי וילסון עלול לפעול
שהייתו הממושכת בפאריס נחשבת לש  בחודש אפריל.
׳
אם ישמע על נושא התעניינותו.
לאנסינג לא קלט את הרמז .בפברואר
גיאה הגדולה מכולן .בהשפילו את עצמו
 1920תבע וילסון את התפטרותו של לאני
לדרגתם של המנצחים ,שהתקוטטו על
סינג ,שהעז לכנס ישיבת־ממשלה אחרי
השלל ,הוא איבד בעיני העולם את יוק
חודשים רבים שזו לא התכנסה ,בשל
רתו והשפעתו .כתוצאה מהפער בין המ
^ אשר חזר וילסון לארצות־הברית מחלתו של הנשיא.״
ציאות לבין חזונו ,נתקף וילסון בתיסכול
)המשך בעמוד (40
^ הזהירו אותו יועציו ,בהתחשב במצב
קשה.
בריאותו ,מפני עריכת מסע ברחבי המ 
כתוצאה מכך פקדה את וילסון ,באפריל
* המישטר האמריקאי אינו מחייב כי
דינה .וילסון התעלם מכל האזהרות.
 ,1919מחלה ,שטיבעה לא הובהר מעולם
_ד?יירר .מפורשת .ברשימותיו של .רופאו,
.בספטמבר  1919יצא למסע־העמולה ב־ נוס של הממשלה כמוסד .השרים נחשבים
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