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העול□ ושלו□ הנמו־ חברבורותמעיל־ עד

*■£<־>? ׳•♦̂***

 גורבאצ׳וב. למיכאיל מאמין באמת אני אם אותי אלו **ץ
שלא. אמרתי

 גורבאצ׳וב. למיכאיל מאמין אינני
 רגן. לרונלד מאמין אינני
 פרס. לשימעון מאמין אינני
 חוסיין. למלך מאמין אינני
 שמיר. ליצחק מאמין אינני
 ערפאת. ליאסר מאמין אינני

 פוליטיקאי. לשום מאמין אינני
 מאמין אתה ״האם של השאלה פוליטיקאי, עם עסק יש כאשר

להישאל. צריכה אינה כלל לו?"
האינ ועל־פי עצמו, של האינטרס על־פי פועל פוליטיקאי

הזה.) הסהר לפי (לרוב ארצו. של טרסים
עו ישהוא מה פוליטיקאי עושה מדוע לקבוע כדי

 לשאול יש בעתיד, מעשיו לגבי להינבא וכדי שה,
 מהי שלו? האינטרסים הם מה לגמרי: אחרות שאלות
מחר? תהיה ומה כיום, שיקוליו מערכת

 האוזניים. ולמישמע העיניים למראה להאמין היה יטה ך*
ד ל ג ו ר |  רום עמד בארצות־הברית, הקיצוני הימין נציג רגן, /

 המיפלגה של הכללי המזכיר לצד בעומדו האדום. לדגל והצדיע
 הסובייטי. ההימנון לצלילי הקשיב הוא הסובייטית, הקומוניסטית

 אברהם של תירגומו לפי מופרת..." לא בברית (״רפובליקות־חופש
שלונסקי.)

 על מבוססת היתה שלו הקאריירה שבל האיש רגן.
 כ״ממלכת־ אותה שהגדיר ברית־המועצות. שינאת

 לחימוש־ בבית־הלבן כהונתו את שהקדיש הרשע״.
הצ שאר כל חשבון על ארצות־הברית, של מחדש

ארצו. של רכים
 איתו חתם הנה האדום. המזכ״ל עם מחמאות והחליף עמד והנה

 את ביטא הנה לטווח־בינוני. גרעיניים טילים לחיסול הסכם על
 כל את שיצמצם נוסף, הסכם ייחתם שנה חצי שתוך העזה תיקוותו

מחצית. כדי עד בעולם הגרעיני הנשק י
 שגור־ לגורבאצ׳וב. להאמין שצריכים אמר לעמו
רודף־שלום. טוב, איש הוא באצ׳וב
 חייכה עצמה, בזכות לא־קטנה כלבתה שהיא פאט, ואשתו

 באמריקה כלי־התיקשורת של הגדולה לשימחתם ראיסה, לעבר
 בין במילחמת־מעילי־הפרווה יותר הרבה התעניינו (אלה ובעולם.

 משואה יינצל כולו שהעולם בסיכוי מאשר אלה, נשים־נילוות שתי
גרעינית.)

מדוע? קרה? זה איך מאמין? היה מי

הכל. את כביכול המסבירה פשטנית, תיאוריה שנה ^
 מגיעים ימניים־קיצוניים מנהיגים כך: אומרת היא

בדמם. איכשהו טבוע זה לעשיית־שלום. בסוף ן
במחרחרי״המיל־ לבחור תמיד היה כדאי הרי נכון, היה זה אילו

 לא מדוע ובעצם, למשל. שמיר, ביצחק ביותר. הקיצוניים חמה
איתן? ברפאל או שרון? באריאל

 עם שיחה לי היתה כראש־הממשלה, בגין מנחם נבחר כאשר
אוסטריה. של הקאנצלר אז קרייסקי, ברונו

 את מכירים ״אנחנו אותי. לשכנע ניסה לחשוש,״ מה ״אין
 משתנים. הם לשילטון, מגיעים כשהם האלה. הימניים הדמגוגים

 ניכסון וריצ׳ארד אלג׳יריה, עם השלום את עשה דה־גול שארל
העממית." סין ועם ברית־המועצות עם שלום עשה

אחר. מסוג אדם הוא שבגין השבתי
 את עשה אכן בגין לאמר. קשה קרייסקי? אז צדק האם בדיעבד,

 אנוור של רעש־האדמה את ניצל לא הוא אולם מצריים. עם השלום
 הוא להיפר, הערבי. העולם עם לשלום להגיע כדי אל־מאדאת

 בשעה עורפו את לאבטח כדי מצריים עם הנפרד השלום את עשה
הפלסטיני. בעם מילחמתו את ביתר־שאת שהמשיך
 גם מצריים. עם השלום את עשה בגין הרי צדק. שקרייסקי יתכן

הקיצוני, הימין אנשי שחסידיו, בעוד בכנסת, בערו הצבעתי אני
נגדו. הצביעו י-

ברחובות, נשפך הדס נמשכת, המילחמה אני. שצדקתי ויתכן
אי־פעם. שהיה מכפי יותר רחוק כיום נראה והפיתרון

 אנשי רק כי האומרת בתיאוריה רבה פשטנות יש פנים, כל על
במיל־ דוגלים הקיצוני הימין אנשי שלום. עושים הקיצוני הימין
 עמיהם את מסיתים הם הקיצוני. הימין אנשי הם כן על כי חמה,

 את מבססים השלום, נגד העמים נשמות את מרעילים למילחמה,
ותאוות־ שיגאה של ביותר האפלים היצרים על הפוליטי בניינם

נקם.
 כאשר —ההיא בתיאוריה אמת יש וכאן — אולם

להי ואי־אפשר בשילטון, נמצא הקיצוני הימין איש
 מאשר יותר לעשותו, לו קל שלום, מעשיית מנע

רודפי-השלום. ליריביו,
מימי יעילה אופוזיציה לו אין פטריוטית. תעודת־הכשר לו יש

אוטומטית. בו תומכת שוחרת־השלום, השמאלית, האופוזיציה נו.
לפ יותר הרבה קשה כרודף־שלום, הידוע שמאלי, למנהיג ואילו

 גדולה ימנית אופוזיציה עומדת מולו כי עקרונותיו, על־פי עול
וקולנית.

 היטב. אותו מדגים רגן הפוליטיקה. של הפאראדוכסים אחד זהו
 פיתאום ששינה מפני שעשה מה עשה לא רגן אך

חברבו את שינה לא שגורבאצ׳וב בשם עורו, את
שלהם. האינטרסים במיסגרת פועלים שניהם רותיו.

 מתרחש מה להבין רוצים אם הדעת, את לתת כדאי אלה על
באמת.

■ ■ ■
 למדי. ברורים רגן של אינטרסים ^

 הטיף הוא תעשיית־הנשק. של בעזרתה לגדולה עלה רגן 1 1
 הבאות: ההנחות על מבוססת שהיתה לאומית לאיסטראטגיה

 יכולה היא בעולם. ביותר העשירה המדינה היא ארצות־הברית
 וגם כדור־הארץ פני על גם בלתי־מוגבל, חימוש לעצמה להרשות

החיצון. בחלל
הכל החימוש. נטל תחת כורעת ברית־המועצות

מירוץ־ את נגביר אם ומעורערת. נחותה שלה כלה

העומס על להקל
 להפסיק הברירה: לפני הסובייטים יעמדו החימוש,
 ולהסתכן במירוין להמשיך או לנו, ולהיכנע במירוץ

שלהם. והמישטר הכלכלה בהתמוטטות
 הכלכלה בלתי־צפוי: דבר וקרה במירוץ, המשיכו הסובייטים

בנטל. לעמוד יכלה לא האמריקאית
 לאומית. פשיטת־רגל של עברי־פי־פחת אל אותה הביא רגן

הכלכלית. הבכורה את ירשו היפאנים
אמרי לאומי אינטרס כיום הוא המירוין צימצום

זה. הגיון במיסגרת פועל רגן קאי.
■ ■ ■

 הוא. גם ברור רגן של האישי אינטרס ך■•
 צולעת. האמריקאית הכלכלה החזית. כל לאורך נכשל האיש 1 (

 — איראן־קונטראם פרשת ובראשן — שערוריות של שורה
 בלבנון מהלומות ספג הוא לחלוטין. אמינותו את עירערה

 האמריקאי. בקונגרס השליטה את איבד הוא אחרים. ובמקומות
 המשק של בהיסטוריה ביותר הגדול הגרעון את צבר הוא

האמריקאי.
 לרדת רוצה אינו אם בשילטון. אחת שנה לו נותרה

 מעשה לעשות עליו פושט־רגל, כנשיא הבימה מן
בהיסטוריה. שיירשם גדול, אחד
 בעגה צולע", (״אווז בשלב־הסיום נשיא כי מאוד, קשה זה

 אינו מפוקפקת, אמינות בעל הקונגרס, תמיכת ללא האמריקאית),
 מילחמתית, בהרפתקה לפתוח יכול הוא אין הרבה. לעשות יכול

 מימים־ שלו האידיאולוגיה ברוח דבר לעשות יכול הוא אין למשל.

ימימה.
אפ זה הפיתרון. הוא גורבאצ׳וב עם גדול הסכם

 וזה פופולארי. זה שנה. תוך לעשות ניתן זה שרי.
לעולם. טוב באמת

האינ ״ממלכת־הרשע". ראש של בעל־הברית רגן הפך כן על
זה. בכיוון אותו מובילים יחד גם האישי והאינטרס הלאומי טרס

 המוביל גאוני, רמאי הוא האם גורבאצ׳וב? של האינטרס ה **
ת א /  והחליט האמריקאי, הנשיא בחולשת הבחין האם באף? רגן ^

מבריק? בתרגיל־הונאה לנצלו
 פועל והוא שלו, האילוצים יש לגורבאצ׳וב גם לא.

ברירה. לו אין במיפגרתם.
 דור בברית־המועצות גדל סובייטי, שילטון של שנה 70 אחרי

 כמו אישי. חופש של ולמידה נאותה לרמת־מחייה המשתוקק חדש,
 על הסיפורים את לשמוע הזה לדור נמאס בארץ, הקיבוצים לבני

 המיפ־ ועידת אל מתייחס הוא וסבתא. סבא של והגבורה הקורבנות
 לקונגרס השבוע התייחסו שהישראלים כפי הקומוניסטית לגה

הציוני.
 עומדים מולו הזה. הדור את מייצג גורבאצ׳וב

 שכחו שלא המיפלגה, של המנגנון אנשי הוותיקים,
אלה. כל בין לתמרן צריך הוא כלום. למדו ולא כלום
 צריך הוא הגונה, רמת־מחייה החדש הסובייטי לדור לספק כדי
 חוסר״הכישרון, האדישות, חוגגים שבו הסובייטי, המשק את לשפץ

 המשאבים את לגייס כדי הירודה. ורמת־הפיריון הכושל הניהול
 מידה גם מחייב זה כל נטל־החימוש. את להפחית צריך הוא לכך,
״גלאסנוסט". חופש, של יותר רבה

 המייט־ את לפרק מתכונן אינו גורבאצ׳וב מיכאיל
ה את המיפלגה, של הדיקטטורה את הסובייטי, טר

שלא. בוודאי אמצעי־הייצור. של הלאמה
 לאפשר החדשה, למציאות המישטר את להתאים רוצה הוא אבל

 היסודיים המאוויים את לספק ומבוקרת, מסויימת ליברליזציה בו
החדש. הדור של

 מסוכן למישטר, מסוכן — ומסוכן עדין תרגיל זה
 דק חבל על מהלך הוא לוליין, כמו עצמו. לגורבאצ׳וב

מאוד.
 ההרפתקות לצימצום עולמית. לרגיעה זקוק הוא כך לשם
מירוץ־החימוש. להפחתת הזרות.
 של הלאומי האינטרס במיסגרת גורבאצ׳וב גם פועל כן על

יחד. גם שלו האישי האינטרס ובמיסגרת ברית־המועצות
 לא שרגן כשם חברבורותיו, את שינה לא הוא
 שעשה מפוכח, מעשי, איש הוא עורו. את שינה

פיה. על והפועל הערכת־מצב

 לרגן? מאמין אתה האם הנאיביות: לשאלות התשובה גם כאן *ץ
לגורבאצ׳וב? מאמין אתה האם (*)

 ומוסקווה, וושינגטון ברחובות כיום נשאלות אלה שאלות
ילדותיות. שאלות הן אבל ולנינגראד. ניו־יורק בטרקליני

המ של לאישיותם מסויימת חשיבות יש בוודאי,
 שמנהיג יתכן ההיסטוריה. בימת על הפועלים דינאים

 לו ושיש דרכו, בסוף עומד שאינו אחר, אמריקאי
 אחרת. קצת נוהג היה מימין, יותר חזקה אופוזיציה

 את מכלכל היה מגורבאצ׳וב שונה אדם כי יתכן
כישרון. בפחות מעשיו
האינט קובעים דבר של בסופו מישניים. היבטים הם אלה אבל

המישטרים. ושל המדינות של רסים
מירוץ־החימוש. צימצום לעבר בבירור כיום מצביעים ואלה
 הקאפי־ המישטר גם וממילא האמריקאי, המשק זקוק לכך
בארצות־הברית. טליסטי
הקומו המישטר גם ובמילא הסובייטי, המשק גם זקוק לכך
בברית־המועצות. ניסטי

 מעניינים וראיסה פאט של שמעילי-הפרווה יתכן
 לא הדברים אבל אלה. יבשות עובדות מאשר יותר

 צועניה מגידת-עתידות פאט היתה אידו שונים היו
מיזרחית. רקדנית־בטן וראיסה

 כן, ואם מעמד? יחזיק זה האם היא: האמיתית שאלה ן*
 של שלום, של לעידן באמת נכנסים אנחנו האם זמן? לכמה 1 (

הנשק? צימצום של לאיזורי־השפעה, העולם חלוקת של פשרה,
 לגבי להינבא יעז כסיל ורק לזמן־מה. שכן. נראה

זה. זמן־מה של אורכו
לש הביאו חלקן דרמאתיות. פגישות־פיסגה ראה כבר העולם

למילחמה. הקדמות אלא היו לא חלקן ממושך. לום
 אנטוניוס מארקוס של הפגישה שליליות. בדוגמות מחסור אין

 הרוסי הצאר עם נפוליאון של הפגישה הקיסר. אוקטאוויאנוס עם
 צ'מ־ נוויל של הפגישה ממל. הנהר באמצע רפסודה על אלכסנדר

 האלה הפגישות כל בבאד־גודסברג. היסלר, אדולף עם ברליין
למילחמות־עולם. הביאו

 צר־ וינסטון פגישת למשל, בימינו, החיוביות. הפגישות והיו
 שמנעה יאלטה, בעיר סטאלין עם רוזוולט דלאנו ופראנקלין צ׳יל
 אנוואר בין והפגישה היום. עד השלישית מילחמת־העולם את

בירושלים. בגין מנחם עם אל־סאדאת
 למה רמז בהן אין אך הדימיון, את מגרות האלה הפגישות כל

בעתיד. שיתרחש
 שתי של שהאינטרסים לקוות רק יכולים אנחנו

באו לפעול ימשיכו זו, לפגישה שהובילו המעצמות,
רב. זמן במשך הכיוון תו

 אותם שראינו האישיים המומנטים כי לקוות גם מותר ואולי
המנ שני של הנאומים ההימנונים, שני הדגלים, שני — השבוע
 יתרמו — זה אצל דעת־הקהל על זה האישים שני השפעת היגים,
השלום. למען כלשהי תרומה
בהחלט. הגברות. שתי של מעילי-הפרווה וגם


