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 הבלתי- המדינות ועידת את תקפו לא מקום בשום
בישראל. כמו שוצפת בשינאה בקובה, שנערכה מזדהות,

 מהמגמות דאגה הביעו במערב העיתונים אמנם,
 של המיושן בסיגנון לא אבל קובה, של הפרו־סובייטיות

והארץ. מעריב בנוסח הקרה, המילחמה
 נהגו הוויקטוריאנית באנגליה האנגלים הסנובים

 שלא אלה רק הגבוהה. בחברה סרה תדברו ״אל לומר,
 נותרה מדינת־ישראל זאת.״ לעשות נוהגים בה נתקבלו

 מטופשת מדיניות בגלל השלישי, העולם לשערי מחוץ
 יהודה הפרופסור בפרשת לשיאה שהגיעה וקיצרת־ראות

 על הלגיטימית הביקורת גם אבל יאנג. ואנדרו בלום
 קובה, נשיא של המדינית האוריינטציה ועל המישטר

העצומים. מהישגיו להתעלם יכולה אינה קאסטרו, פידל
 הלטינית באמריקה היחידה המדינה היא ״קובה

 לחיי אותם מפקירה ואינה ילדיה את מרעיבה שאינה
 הבריטי, אובזרוור של המדיני סופרו כותב וניוון,״ בורות

אריל. ג׳ון
ת. שני מו  בראזיל, כמו ממדינה המעבר ואמנם, עול

 קרועי- ילדים מיליוני משוטטים שבה הכלכלי הנס ארץ
 בעשרים מדהים. הוא לקובה, ורעבים־ללחם, בגדים
 המהפכה, את קאסטרו פידל חולל מאז שחלפו, השנים

בחי ושזכה חרפת־רעב ידע שלא חדש, דור בקובה צמח
 ומספקת, קבועה בהקצבת־מזון זוכים הילדים מסודר. נוך

בחינם. הם והחינוך הבריאות ושירותי
 באמריקה נוראה מארה מהווה התינוקות תמותת

 תמותת- כלל. כזו בעייה קיימת אינה בקובה הלטינית.
 רבות במדינות הקיימת מזו קטנה בקובה התינוקות

בארצות־הברית.
 בתי-ספר של ומגוונת מסועפת במערכת זכתה קובה
 ביקורת מותחים בקובה מחנכים ומיקצועיים. עיוניים

 צמרת לטיפוח הגורמת המופרזת, הסלקטיביות על קשה
 הוא הבסיסי החינוך אבל וטכנוקראטית, אינטלקטואלית

נחלת־הכל.
 ילדים הם ממחציתם יותר הקובאים, מיליון 10 מכלל

 ובציוד' בעזרי־לימוד מחסור יש בבתי־הספר .16 גיל עד
 שנועדו למוסדות־החינוך, מוקצה הציוד ומירב מעבדה,
 קנה־מידה לפי נעשית הסלקציה יותר. המוכשרים לילדים

 גיזעניים או מעמדיים ושיקולים ויכולת, כישורים של
בקובה. קיימים אינם

עדיין, המישטר, מצא לא זאת עם קוכאי. גדנ״ע
 חדש, טכנוקראטי מעמד יצירת עם להתמודד דרך, כל

 עושה קובה החקלאיים. והעובדים הייצור עובדי לעומת
 במיסגרת ,16 גיל עד הילדים, כל את להחזיק עליון מאמץ

חינוכית.
 קטנים, בתי־ספר האי רחבי בכל נוסדו באחרונה

התל עוסקים מלימודים הפנויות בשעות פנימיה. בתנאי
וב לבית־הספר מסביב חלקות־האדמה בטיפוח מידים
 45ב־ קובה ילדי כל חייבים בחופשות קהילתית. עבודה

 פיקניק. בדיוק שאינם בתנאים חקלאית, עבודה של יום
 של בעייה קיימת בהאבנה, בעיקר הגדולות, בערים

המאפיי בממדים לא אבל ופשע, כנופיות־נוער שוטטות,
כאחד. והדרומית הצפונית אמריקה יבשת את נים

המאפי והכפייתיות, האפרוריות את למצוא אין בקובה

קאסטרו נשיא
ראה לא הארץ

 להוט־ הנוער אירופה. במיזרח מסויימות ארצות יינים
 הם הבינלאומיים וכוכבי־הפום מערבית, מוסיקה אחרי

 בהבאנה, החיים שבתו באחרונה ביותר. פופולאריים
 רצופות. שעות ארבע שידרה מפלורידה כשתחנת־רדיו

 בטלוויזיה. ביותר הגדול הלהיט החיפושיות. שירי של
 הרוח, נום חלף הגיזעני הסרט דווקא היה הקובאית

ערגה. של אנחות שם גם סחט הדקדנטי גייבל -וקלארק
 הבלתי־ ועידת את לסקר לקובה שבאו זרים, כתבים

ומהרוח הקובאיים מהילדים מאד התרשמו מזדהות,
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 מקדישים הם הלימודים תום עם שלהם. הקהילתית
 הפכה הבערות בביעור ופעילותם לאומי, לשירות שנתיים

 הפכה קובה השלישי. העולם רחבי בכל אגדה כבר
 לשנות יוכלו לא בהארץ השיטנה ומאמרי לאי־הילדים,

 שליט- של המר גורלו על נחלי־דמעות חרף — זו עובדה
המודח. ניקאדגואה
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 העובדים של הספרטאיים־כימעט, האפורים, החיים

 העשי־ של לחיי־הזוהר בולט ניגוד מהווים הקוריאיים,
 מאכלסת סיאול, הבירה, הזרים. העסקים ואנשי ר׳־ם
 חיי־הוללות לעשירים ומאפשרת תושבים, מיליון 6 כיום

והונג־קונג. טוקיו את מביישים שאינם
 זכה פארק, טונג־סאן הדרום־קוריאי, יבואן־האורז

 בארצות- אדירה בשערוריית־שוחד עולמי, בפירסום
 לפוליטיקאים כשוחד דולר אלף 850 שילם פארק הברית.

 את שיקדמו כדי חברי־קונגרס, וביניהם אמריקאיים,
 בפרשת מעורבים היו קונגרס חברי שלושים עסקיו.

 משום בית־הנבחרים, על־ידי ננזפו מהם שלושה השוחד.
מקלי בית־הנבחרים חבר מפארק. ״מתנות״ שקיבלו
 בעוון בפועל, מאסר לשנת נידון חאנא, ריצ׳ארד פורניה,
 הדרום־קוריאי העסקים איש מפארק. שלמונים נטילת
 חזר בפרשה, עד־מדינה הפך הוא ממאסר. ניצל עצמו

 למס־ חוב בארצות־הברית משאיר כשהוא לארצו, בשלום
דולר. מיליון 4.5 של בשיעור ההכנסה

 טונג-סאן על הקשתה לא דרום־קוריאה ממשלת
 סניפים 300 בת ענקית חברת־שיווק הקים הוא פארק.

 של שמנות סוכנויות לעצמו וכבש המדינה, רחבי בכל
 שמואל של מובהק בסיגנון משגשגות. יפאניות חברות

 בחברה ביותר מבוקש איש פארק הפך פלאטו־שרון
 למוסיקה בתי־ספר הקים הוא הדרום־קוריאית. הגבוהה
 קונפוציוס, לתורת המטיפה יחסי־ציבור וחברת לנערות

המרי עישון חטא את המוקיעים חינוכיים סרטים והפיק
 העתיק הבודהיסטי הפולחן את חידש אפילו הוא חואנה.

 המשחד גורם התה,״ ״הפסקת בחברותא. תה שתיית של
 להרהר מהאדם ״דורשת פארק, הבינלאומי והגנב ההמוני

 התוססת, בחברה ושלווה שלום מטפחת היא עמוקות.
שלנו.״ והמושחתת המתירנית

 בומה גם אלא פלאטו, רק לא וכימה. פדאטו
האמ הכלכלנים גם מקינאה. ירוק להיות זכאי שביט,

בהערצה. ממש דרום־קוריאה על מדברים ריקאיים
 הם זו בארץ הכלכלית והצמיחה התיעוש תהליכי ואמנם,
 בדרוברקוריאה הגולמי הלאומי התוצר למדי: מרשימים

 בשנה מיליארד 120ל־ 1961ב־ דולר מיליארד 4מ־ עלה
 משלושים עלה בתעשייה המועסקים ואחוז שעברה,

לשיבעים.
 100מ־ גדלה. ,לעובד הממוצעת השנתית ההכנסה גם
.1978ב־ לשנה דולר 1500ל־ שנה עשרים לפני לשנה דולר

 להפוך מדרום־קוריאה מצפים הכלכליים המשקיפים
 קוריאיים מוצרים היפאנית. לתעשייה רצינית מתחרה
 במערב־אירופה ארצות־הברית, בשווקי ויותר יותר נראים
עצמה. ביפאן ואפילו

 לנפנף מרבה והאמריקאית הדרום־קוריאית התעמולה
אמ ורבבות קוריאים מיליון הכל, אחרי אלה. :במיספרים

 ',50ה־ שנות בתחילת במילחמת־קוריאה נהרגו ריקאים
 מילחמה של שנים וחצי שלוש אחרי דבר. קרה לא וכאילו

 כימעט וצפון־קוריאה דרום עצמן מצאו ויקרה, אכזרית
 אבל השתנה. לא בעצם, דבר, שום קווי־הגבול. באותם

 ממוות, מר מגורל ניצלו דרום־קוריאיים מיליון 36
כולו. המערבי העולם של מאסיבי במאמץ

הפרטית. הצריכה בפולחן הומר למהפכה השיעבוד
 הפכו צפון־קוריאה, את המנהלות והמיפלגה, המדינה תחת

 תעשייתי פיאודליזם של אריסים־למחצה הדרום־קוריאיים
 זעיר־ ואתגרים ציפיות של המתוחכם הטיפוח חדש. מסוג

קהי ליצור כדי יחדיו חברו הפוליטי, והדיכוי בורגניים,
וולונטארית. כימעט היא בה שהחברות עבודת־פרך, ליית

האינט מצד הפוליטית וההשראה התסיסה בהיעדר
 הדרום־קוריאית החברה מנוהלת שהושתקו, לקטואלים

 של רב בטיפוח הזוכים וטכנוקראטים, גנרלים על־ידי
 הדרום־קורי־ העובדים האמריקאי. וההון המקומי ההון
 מחיר. בכל התפוקה להגדלת הרף ללא מדורבנים איים

 סעד מנגנוני ללא חוסר־עבודה, או הכלא מצפה לסרבנים
ממש. של ורווחה

הפועל של שבוע־העבודה ארוך. עכורה שכוע

 דו״ח לפי בעולם. ביותר הארוך הוא קוריאי הדרום
!בשבוע שעות 60 עובד הוא הבינלאומי, העבודה אירגון

 וסחורות־ מזון על בעיקר מוצאות הכנסות־העובדים
 אין לפועלים במכשירי־חשמל. בעיקר אחרות, צריכה
 עייפים ממילא הם אפשרויות־בילוי. או חסכונות כימעט

 חברתית בעייה שהפך הפנאי, ומושג לבלות, מכדי מדי
בדרום־קוריאה. כלל קיים אינו במערב־אירופה, ראשונה

 ימים חמישה קצרצרה: היא גם השנתית החופשה .
בילבד.

הגדו הקונצרנים כמובן, משגשגים, כאלה בתנאים
 אוניות- בבניית עוסקת למשל, ודונדאי, חברת־הענק לים.

בקב עוסקות שלה חברות־הבת אבל ומיכליות, נוסעים
 ותעשייה. מיסחר של ביותר מסועפת וברשת בניין לנות

מחפירים. בתנאי־ניצול פועלים אלף 50 מעסיקה החברה
 השנתית החופשה את אפילו כליל ביטלה באחרונה

 הכסף דמי־החופשר,. את הכפילה זאת לעומת אך הזעומה,
עובדת. יד כל של המלא הניצול אלא בעייה, מהווה אינו

 באורח השולטות חברות־ענק 12מ־ אחת היא היונדאי
 את דוחפות יחד כולן הדרום־קוריאית. בכלכלה מוחלט

 וללא בלמים ללא מואצת, כלכלית לצמיחה דרום־קוריאה
חברתי. תיכנון

 הלישכה אבל לאינפלציה, כמובן, מובילה, כזו צמיחה
 20ב־ רק מדובר מודאגת. אינה לסטטיסטיקה המרכזית

הטכנוקראטים. טוענים בשנה, אחוז
 של החברתי שהמחיר מעלה, יותר מדוקדקת בדיקה

בשנה ארליך. שימחה את מבייש היה לא האינפלציה

פארק הון איל־
מקנא בומה

 50ב־ הבשר מחיר אחוז, 28ב־ האורז מחיר עלה שעברה
 אחוז. 92ב־ הירקות ומחיר אחוז 46ב־ הדגים מחיר אחוז,

אחוז. 12ב־ רק עלתה השכר של הממוצעת ההכנסה
 ההכנסות ובעלי תוססת־יוקר, אין בדרום־קוריאה

 הרוויחו שעברה בשנה לחרפת־רעב. מתקרבים הנמוכות
 העובדות הנשים רוב לחודש. דולר 60כ־ פועלים אלף 400

פחות. עוד הרוויחו
 אינו צ׳ונג־הי, פארק הגנראל דרום־קוריאה, נשיא
 בראיון הכלכלית. הצמיחה של החברתי מהמחיר מתרגש

 השוויון רעיונות את פסל הוא גארדיין, הבריטי ליומן
 הקוריאים הקוריאית. למנטליות כזרים הפוליטי והחופש
 טלוויזיה לעצמם לרכוש בעלי־עסקים, להיות שואפים

ההת וחופש חופש־הדיבור חשמלי. ושואב־אבק צבעונית
 אינטלקטואלים של קומץ רק מעניינים הפוליטית ארגנות

פארק. גורס וחתרניים, שמאלניים
 וחינוכי תרבותי לקידום שפעלו נוצריות, קבוצות גם
 מהפעילים ורבים דוכאו, הנחשלות, השכבות בקרב
בבתי־הכלא. עצמם את מצאו

 הדרום- הכלכלה של הרבה בגמישות גאה עצמו פארק
 חברות של הלא־מעטות פשיטות־הרגל חרף קוריאית.

 והטכסטיל, הבנייה בענפי והמיתון ובינוניות, קטנות
 חוסר־ למנוע המיקצועית ההכשרה מנגנוני מצליחים

גדול. עבודה
מכשי המיקצועית, ההגנה והיעדר העובדים צייתנות

 הפוקדת השנייה, התעשייתית למהפכה הקרקע את רים
 ויותר יותר הופכת ״התעשייה דרום־קוריאה. את עתה

התע ונחלשת. הולכת בכוח־האדם והתלות טכנולוגית,
 על הייצור. מכלל אחוז 65 עתה תופסות הכבדות שיות

 חוסר־ בשל כשנתיים, בעוד שתיווצר החברתית, הבעייה
דעתו. את נותן איש אין המידוע, תהליך שיגרום העבודה

 המלאה. בהתגשמותו שביט בומה של חלומו נראה כך
 החברתי השיוויון צומחת. והתעשייה פורחת הכלכלה
 בכלא, שמקומם ולרכי־הלב, ליפי־הנפש עניין הם והחופש

 ממדע הכלכלה את שהפכו מציאותיים, לתעשיינים ולא
אלילי. לפולחן מדיני

ברעם חיים


