
ר ט ר א ד ק - רגן מו

■□? טוב מה ויהוו־
מודר כמהדורה או, ? ליהודים טוב מה :היא הקלאסית השאלה

 העיקריים המועמדים משני מי ? ישראל למדינת טובי מה :יותר נית
 מושל- או קארטר ג׳ימי הנשיא-היוצא — ארצות־הכרית לנשיאות

 או כמדינת־ישראל, יותר יתמיד — רגן רונאלד קליפורניה-לשעכר
ץ פחות כה יפגע

 על לישראל? טוכ מה פירוט. כמוכן, טעונות, האלה השאלות
 טוב האם עצמה. כישראל מאוד שונות דיעות להיות יכולות כך

 כמדיניותה והירהור עירעור ללא יתמוך ארצות־הכרית שנשיא לישראל
 של קונסנזוס קיים שלגכיה כמדיניות שיתמוך או ממשלת־כגין? של

 שכוושינג■ לישראל שטוכ :ההיפר נכון ואולי ? כמדינת־ישראל גדול רוב
 ממשלת■ על להפעיל ■המסוגל כלתי-תלוי. אמריקאי נשיא יישכ טון

? כולל שלום להשגת ככיוון לחץ ישראל

 •טני כין ההבדלים את פשטנית, כצורה לתאר, נסיון נעשה להלן
 הנוגעים הנושאים לגכי — כאלה שקיימים כמידה — המועמדים

 כארצות־ השוות הכטהות־כהירות, על מבוסס אינו זה ניתוח לישראל.
 הנתונים הערכת על אלא כקליפת־השום, — כישראל כמו — הכרית

והסוכייקטיכיים. האוכייקטיכיים
 הפועל המאורגן, היהודי המימסד ללחץ חשוף אמריקאי נשיא כל

הבאיםי: הגורמים מן כוחו את יונק זה לחץ מישראל. הוראות פי על
היהו של כקולותיהם להתחשב חייב מהדש להיכחד הרוצה נשיא (א)

אלה. ככחירות דווקא חד כיטוי לידי הכא דכר כמדינות־מפתח, דים
 עמדות■ תופסים הם שם כאמצעי־התיקשורת, היהודים השפעת (ב)

מכספם. למיפלגות לתרום היהודים של יכולתם (ג) רכות. מפתח

ץ חשיפה יהוד• ללח
ת, החוקה לפי  בפעם להיבחר יכול נשיא אין האמריקאי

ם השלישית.  איפוא, יוכל, לא השבוע מחדש קארטר ייבחר א
 לגמרי משוחרר יהיו: כך משום מחדש. מועמדותו את להציג

 המקור זהו ?ורף. היהודיים הבוחרים לו יפנו שמא החשש מן
 תקופת־ מפני בישראל מדיניים בחוגים השורר לפחד העיקרי

קארטר. של שנייה כהונה

 השבוע ייבחר אם שנייה, לכהונה להיבחר רגן יכול להלכה
 קיימת, זו אפשרות ,אין למעשה אך ראשונה. לתקופת־כהוינה

 לגיל מתקרב רגן אמריקאיים. ■מושגים לפי המופלג, גילו בגלל
 מחשש קשישים, בנשיאים רוצה האמריקאי הציבור ואין ,70

 ויכולת־ כושר־הפעולה על ישפיעו שלהם בעיות־הבריאות שמא
 משוחרר רגן גם יהיה כך משום בעיתות־משבר. ההחלטה

זה. יהודי ■מלחץ

צר בטווח עמדות הק
 הממשלתי המנגנון כל ימשיך מחדש, קארטר ייבחר אם

ם גם הפטקה, בלי לתפקד  אנשי־מפתח כמה קארטר יחליף א
הנוגעים המדיניים התהליכים כל :משמע שלו. במינהל

ה, לשיחות ובעיקר לישראל, מי טונו  מייד. להימשך יוכלו האו
 הבעיות את היטב המכירים אנשים יישבו עמדות־המפתח בכל

מגובשות. דיעות להם ושיש והאנשים,

 השיטה לפי חדשה. שלמה ממשלה להקים יצטרך ייבחר, אם
 השרים, כל גם אל,א הנשיאים, רק לא מתחלפים האמריקאית,

 של ניכר חלק וגם השגרירים רוב הבכירים, הפקידים כל
 אנשים יישבו המפתח עמדות שבכל משמע הבינונית. הפקידות

 ■מופקדים שיהיו בעניינים מושג להם יהיה שלא חדשים,
 ביש־ הבחירות עד לפחות תחלוף, 1981 שנת :משמע עליהם.

יעילה. אמריקאית ממשלה שתהיה מבלי ■ראל,

הארוך בטווח עמדות
 ארוכי־הטווח האינטרטים על־פי קארטר יפעל הארוך בטווח

 מישרד״הביטחון של הגישות איזון תוך ארצות״הברית, של
קה, בישראל (המעוניין  ומדינות־ הערבי העולם כלפי כשוט חז

ת למנוע המבקש ומישרד״החוץ, הנפט) טים חדירת א  הסוביי
 כך לשם הערבי. בעולם גדול פרו״אמריקאי גוש גיבוש על״ידי

 על־ידי תמותן זו פעולה כולל. שלום להשגת קארטר יפעל
 בצורה רצונו את לכפות ואי־יכולתו האיש של חוסר״היעילות

ונמרצת. תקיפה

 כעושה־דברו הפועל השמרני, הימין מועמד ■הוא רגן רונאלד
 הרב־ החברות — הגדול האמריקאי ההון הגדול. ההון של

 — והבנקים הכבדה התעשייה חברות חברות־הנפט, לאומיות,
 הוא כך משום הערבי. הנפט של סדיר בזרם בעיקר מעוניין
 הפיכתו ואת הערבי בעולם היציבות עירעור את למנוע מעוניין

 הערביות. במדינות־הנפט מהפכני לגורם הפלסטיני העם של
 בתפ־ שתתבסס אחרי רגן, של ממשלה כי להניח יש כן על

 הבדל יהיה לא זו מבחינה כולל. שלום להשגת תפעל קידה,
ממשלת־קארטר. ובין ממשלת־רגן בין

ת הגישה תי מיפדג ה
 מאשר ישראל לענייני יותר קרוב קארטר יהיה כאיש־מיפלגה,

ת המיפלגה יריבו. ת המיפלגה היא הדמוקרטי רתי  של המסו
ם האתניים). המיעוטים שאר (ושל היהודים  היהודים יימנעו א

 בחזרה. לרכשם המיפלגה תשתדל בעדה, מלהצביע הפעם
אט המיפלגה מועמדי  על הם אף ילחצו ולבית״הנבחרים לסנ
 על מיפלגתית השפעה שקיימת במידה זה. בכיוון קארטר

 מדיניות לטובת תופעל היא הלבן, בבית היושב נציג״המיפלגה
ישראל). :(קרי היהודים דעת על שתתקבל

 היהודים, בקולות מעולם זכתה לא הרפובליקאית המיפלגה
 לא הדבר יהודי. מלחץ רבה במידה משוחררת היא כן ועל

 הוו,אס״פי ■המיימסד מיפלגת היא המיפלגה הפעם. גם ישתנה
״לבן־אנגלו־סאכסי־פרו־ של באנגלית ראשי־התיבות : (ואס״פ

 בעת רק המיעוטים קולות אחרי מחזרת והיא טסטנטי״),
 בבית הרפובליקאית המיפלגה איש יהיה משום־כך בחירות.

 והמימסד ישראל לטובת מיפלגתיים ללחצים פחות חשוף הלבן
 המדיני בדרג רק הנשיא על להשפיע תופל ישראל היהודי.

והמיפלגה. הקונגרס באמצעות ולא הישיר

ספציפיות לבעיות היחס
ת, משמעות אין  לגבי לפילפולים לא וגם להבטחות־בחירו

מים המערכת את שהסעירו אש״ף, ם. בי  ממשלת האחרוני
ת, לחוק״הגולן, תתנגד קארטר ת להתנחלווי תקפו  בלבנון לה
ם). עם מראש תואמו שלא (במידה א האמריקאי  יכיר לא /'ו
ת ישנה שהאירגון אחרי אלא באש״ף  הרישמיות עמדותיו א

ם וישראל. אמריקה כלפי  יוכל השנייה בתקופת״הכהונה אול
ת קארטר ת  ישראליים לצעדים להתנגדותו יותר רב תוקף ל

ם חדש דף לפתוח יעז גם הוא בשלום. לדעתו הפוגעים, חסי  בי
ם אש״ף, עם ם שזה לו ייראה א א ת תו האמריקאי. האינטרס א

 העניינים כל 'לגבי רגן. של להבטחות^הבחירות גם ■משמעות אין
 — וכו׳ בלבנון פעןלות התנחלויות, חוק־הגולן, — המעשיים

 העברת על ■הדיבורים קארטר. ובין בינו הבדל יהיה לא
 היחס דיבורים. בגדר יישארו לירושלים האמריקאית השגרירות

 כן אם אלא באירגון יכיר לא ודגן מציאותי, יהיה לאש״ף
 אולם וגלוייה. ברורה בצורה הרישמיות■ עמדותיו את ישנה

 — הקרובים בחודשים :מנפעל להיות יוכל לא רגן של הלחץ
קארטר. של ללחץ בניגוד
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