
דן אנרי
האמיתית

 שר עם הישראלים המפגשים אחד ^
בי שווארנדזה, אדוארד הסובייטי החוץ ^
הש את תפעיל שברה״מ הישראלי השר קש

 הבנה יתר תגלה שזו כדי סוריה על פעתה
 מסביר שווראנדזה, ישראל. של לעמדותיה

 ובגילוי רחב בחיוך השיב לבריות ונוח פנים
שנפ רוצה אתה איך הישראלי: לבר־שיחו לב

 בעניינכם, השפעתנו את הסורים על עיל
 כשהמדובר לנו שומעים הם בקושי כאשר

בעניינינו?
מב להינתק עומדת שברה״מ אומר זה אין

 הנשק ושאספקת במזרח־התיכון חסותה נות
 חוסר אבל תיפסק. לסוריה החדיש הסובייטי

 המזרח־תיכוני בסכסוך מוסקווה של העניין
הקר של הפנימיות שהבעיות ככל וגדל הולך
סור מעניינת שווארנדזה את מחמירות. מלין

 שמתרחש מה לאור — השום כקליפת יה
חרדה מלאת ברה״מ כאשר — ביתו בגבול

 הרבה עמוק כמובן הוא הזה התהליך אך
 הסובייטי שהנמר לכל התברר מאז יותר.
 כמו פחתה התיכון למזרח וסכנתו מנייר עשוי

 יסוד־אסטרטגי התערער אחרים, עולם בחלקי
 וואשינגטון בין הפעולה שיתוף בבסיס חיוני

לירושלים.
ה בבלימת חיוני תפקיד מילאה ישראל
 במשך התיכון במזרח הסובייטית התפשטות

 קיומה, על במלחמתה יוצא כפועל דור. שנות
 לארה״ב היסטורי שירות ישראל לכן עשתה

הא הסיוע לכל ומעבר מעל בדמה ושילמה
שקיבלה. מריקאי

הקומוניס האימפריה התמוטטה מאז אולם
 לארה׳׳ב. אסטרטגי נכס ישראל אין שוב טית

 ללכת. יכול הכושי — שלו את עשה הכושי
 צרפת עם 60ה־ בשנות לישראל שקרה מה
 ערב לכלבים אותה שהשליכה דה־גול של

פריז- ״הברית" לאחר הימים, ששת מלחמת

1961 קיץ במיזרח־ברלץ, דן אורי
ו .שמחתי החומה: הזקמה בהם בימים

 מאיחודה הצפויות הסכנות בגלל אמיתית
גרמניה. של מחדש
חפו פסגה לפגישת גורבאצ׳וב ממהר לכן

 בוש ג׳ורג׳ הנשיא עם התיכון בים וגורלית זה
 סיוע לבקש כדי מלחמה אניות סיפון על

 כל את הפוקדת אדמה לרעידת אמריקאי
 שיעור לאין רחבות שמשמעויותיה ברה״מ,
 גורלו ארמניה. את שפקד המקומי מהרעש

 — המאזניים כף על עומדים משטרו וגורל
 אלפי מאות של בברה״מ אדירים כוחות מול

 בגלל כוחם את שאיבדו האפארטצ׳יקים
 הקומוניסטית. האימפריה של ההתפוררות

באי המתהווה האחר, הכוחות מאזן גם כמו
כולו. בעולם החדשים המשחק וכללי רופה,

שואר מזלזל המימשו ■ בי
 הא־ הנוכחי המימשל מתרחק זמן אותו ף*
 והמבזה המחפיר היחס מישראל. מריקאי ₪1
 ראש־הממ־ שמיר יצחק זכה בו התקדים, חסר
 הלבן לבית הזמנתו השהיית בפרשת שלה

 התנהגותו על־ידי רבה במידה נגרם אמנם
 אבל עצמו. שמיר של והמבולבלת המתרפסת

 למימשל נוספת הזדמנות נתן רק הוא בכך
 המתנכר יחסם את להפגין בוש־בייקר של

חגי והצהרות תמונות ושום לישראל. והולך
כך. על יחפו לא מוואשינגטון שמיר של גיות

 הלבן הבית צוות ראש סאנונו, שג׳ון נכון
 יכולתו בכל הקלעים מאחורי פועל בוש, של
 בכך איננה הבעייה אבל ישראל. נגד

 גם נתגלו סאנונו של אצבעותיו שטביעות
 באמצעות הנעשה ישראל השחרת במסע

 צבאיים הגרעיניים־ קשריה על פרסומי־הענק
 הכללי ביחס אלא דרום־אפריקה. עם כביכול
 הניזון ישראל, אל המימשל של המזלזל
 של ממשלה שאין מהעובדה וראשונה בראש
 שכל גבאים של אוסף אלא בירושלים, ממש
 דרשות הצורך לפי משמיע מהם אחד

זו. את זו הסותרות פוליטיות

 — באלג׳יריה נלחמה כשצרפת ירושלים,
חמו במהדורה ארה״ב, עם עתה כבר מתרחש

כמה. פי רה
 ישראל הנוכחיים ההסטוריים מהשינויים

 בשעה לעין, הנראה בעתיד להינזק רק יכולה
 את לצמצם מיד שקם בירושלים אחד שאין
בלתי־הפיך. להיות העלול הנזק

 בווא־ ועולה הולך ערב מדינות של משקלן
 ויפאן. אירופה מערב במדינות כמו שינגטון,

שה לנפט כמקור אלא אדיר, כשוק רק לא
 יותר לו זקוק יהיה התעשייתי, המתפתח עולם

 להפוך ארה״ב מנסה ברור באופן מאי־פעם.
 האסטרטגי הערבי למעוז מצרים את זה בשלב
 את להפוך הירושלמית הריצה במזה״ת. שלה
 ישראלים בין השלום״ ״שיחות למושב קהיר

 מלכודת לתוך משחקת רק לפלשתינאים,
זאת.

 חומת נפילת על הישראלית השמחה לכן,
 את בוחנים אם מדי, מוקדמת היא ברלין

 המדינית־עו־ האדמה רעידת של ההשלכות
ישראל. על למית,

גרמניה איחוד משמשת ■
דמיו יותר היא ברלין חומת הריסת ך*

 כשהניחו הימים, באותם מהדמיון. נית 1 !
וש בברלין הייתי ,1961 בקיץ יסודותיה, את

בא קמה! שהיא על כישראלי כיהודי, מחתי,
 מחדש שעורר אייכמן, אדולף את שפטו רץ
 נרגעתי לכן ביהודים. הנאצים זוועות את

 כדי גרמניה ומזרח ברלין על סגרה שברה״ט
 הביאה רק שלא המדינה, חלוקת את להבטיח

 מילאה אלא לעולם, היטלר אדולף את
 למלחמה תכניותיו את ציות של בטירוף

ולהשמדה.
המש בעד שהסתננתי עד שמחתי כל־כך

לר כדי ברלין למזרח גרמניים המזרח מרות
המז של פרצופיהם את ולצלם עיני במו אות
והטנקים החיילים תחת נאנקים גרמנים רח

 איש אותי עצר היום אותו בסוף הסובייטיים.
ה בית בשערי הגרמנית החשאית המשטרה
 שעות־ כמה לאחר רק ברלין. במזרח ממשלה
 שיחרר מסמכי, שבדק עד סגור, בחדר שהייה
 מתוך ברלין, למערב לחזור נהניתי אותי.
 מגף תחת נתונים מאחורי שהגרמנים ידיעה

ברזל. של
 הקורבנות מיליון שישה בעוד הזה, בדור
 משמעות מה שנזכור מוטב לפנינו, מועלים
 מוסב כיהודים. לגבינו, ברלין חומת הריסת

 בעוד לנבוע, עלולות תוצאות איזה שנהרהר
 של נמנע הבלתי מהתהליך שניים, או דור

 פרוסיה חזרת של גרמניה. של מחדש איחודה
החו גרמניה של גרמניה. מערב של לחיקה

לעצמה. זרת
המע שאירופה בכך היא הגדולה הנחמה

 לאור להערך וחייבת משקשקת כולה רבית
 ופולניה ברה״מ ואילו הגרמנית. ההתעוררות

 חייבות מגרמניה שטחים לעצמן שסיפחו —
 כנראה אין לארה״ב כאשר הן. אף להערך
כל לברה״מ לסייע אלא אחרת דרך כמעט
גר לענק(המערב) נגד כמשקל גם — כלית

ויתעצם. יילד באירופה שצילו הכלכלי מני

ס היסטוריה ■ ו נ ו ב
 בישראל פילוסופי־הטרקלינים כל כן ^
 על בויכוחים עתה המתהדרים ובחו״ל /

אמרי פקיד שחיבר המאמר ההיסטוריה", ״קץ

 לעניין. שלא מדברים רובם בוואשינגטון, קאי
עיתו קליטה, נהדרת, היא למאמר הכותרת

 ומבולבל רדוד התוכן אבל עכשווית. נאית,
האק רוויית״המונחים ההרצאה לגבי אפילו

דמאים.
 שקרה מה רברס. הולכת ההיסטוריה בעצם,
 העולם מלחמת בעקבות ולצרפת לאנגליה

 ארע האימפריות, התפוררות — השנייה
לאימפר וקטלנית חמורה יותר הרבה בצורה

כש שנה, 40כ־ של באיחור הקומוניסטית יה
 מלוא של — ההתחלה לנקודת חוזרת היא

אח היתה לא כאילו עולה גרמניה חולשתה.
עוצמתה. ובמלוא — האתמול לזוועות ראית

 כשמדובר רברס הולכת היא יותר ועוד
 בתהליך עצמה ישראל מוצאת שוב בישראל.

 ב־ הקמתה ימי את המזכיר בידוד, לקראת
 לספק ארה״ב מוכנה היתה לא אז .1948

 בשדה קמה והיא לישראל, אחד רובה אפילו
 בנשק גבורה ורב מושכל שימוש תוך הקרב

באי מצ׳כיה, לה שסופק מלא, בכסף המזערי,
ברה״מ. שור

 הפייסנות שרוח עכשיו לומר שבא מי לכן
 מאפגא־ כולו ובעולם וברה״מ, ארה״ב בין

לה חייבת — ברלין חומת נפילת ועד ניסטן
 ובכך אש״פית מדינה להקמת ישראל את ביא

 הוא מה על יודע אינו כלל השלום, יושג
מדבר.

עדיין הפלשתינאים ובראשם ערב מדינות

 בינינו הסכסוך של ההיסטוריה בתחילת חיים
הלאו גישתם מבחינת השתנו לא הם לבינם.

שהפלש היחידי והמו״מ — והלאומנית מית
 על הוא ישראל ם5| לנהל מוכנים תינאים

 בברלין שהחומה ככל זה, בענין חיסולה. תנאי
 מגביהים כך הגושים, שני בין נהרסת ובעולם

האי חומת את כולם והערבים הפלשתינאים
האמיתית. החומה ישראל. לבין בינם בה

 בדעותיו שהתקרב המערך זמן, באותו
סוצ האתמול. בסיסמות שבוי ולמפ״ם לר״ץ

הפלש עמים(עם ואחוות (הסתדרות) יאליזם
 בכית״ הרגל את שפשטו סיסמות תינאים).

 בברה״מ אפילו הישראלי. השמאל של הספר
להינ ורוצים מוסקווה על שונים עמים קמים

בכח. אפילו ממנה, תק
 את להביא היה יכול זה יוצרות בלבול רק

 בטלוויזיה, להזהיר מ״הארץ", שוקן גרשום
וב גרמניה, של מחדש איחודה מפני ובצדק,
 כניעה למען מרכזי שופר הוא עיתונו מקביל,
 הגרמנים ברוצחים ולפלשתינאים. לאש״ף
ה ובמפקדת להאמין, רוצה הוא אין לשעבר
 ב״הארץ" יש היום של הפלשתינאים רוצחים

יהבם. להטיל המוכנים

ת ■ האיבה חומת הנד
קץ של שאלה לא זוהי ישראל בור *¥

ישראל, קץ של אלא — ההיסטוריה

 ניצול תוך עליה, להביא מחפשים שאוייביה
בעולם. הבלתי־הפיכות התמורות

 חיונית היא זאת, למנוע ההערכות לכן
מחו לאומית הערכת־מצב לאחר ומיידית,

 לקבל הצורך עקרונות. שני שביסודה דשת
 מאיזה מנותקות לחלוטין, עצמאיות החלטות

הפני הכוחות כל גיוס תוך זר, שיקול שהוא
מכי עולמי מצור לסכל כדי והחיצוניים מיים
 אבל 1948 של ברוח שונים. ומסוגים וונים

.1990ב־ בידינו שיש בכלים
 רק הוא מברה״מ המתגבר העולים זרם

הע במאבק ולאופטימיות לתקווה אחד פתח
 לכוון היה ניתן למשל, אילו, לנו. הצפוי נקים
 הקמת סכנת — ולשומרון ליהודה מהם חלק

 לקץ להביא שעלולה הפלשתינאית, המדינה
פוחתת. היתה ישראל,

 עקרונות על הישראלית ההתעקשות רק
 הביאו והוויתורים הישגים, לישראל הביאה

למישגים. רק
 את הביאה — מצרים מול ההתעקשות

 הביאה — ברה״ם מול העמידה עימם. השלום
הע לירושלים. מוסקווה את דבר של בסופו
ליש אותה החזירה — אתיופיה מול מידה
ראל.

 תקרוס האיבה שחומת רוצים אנו אין אם
 במאמץ היום בבוא אותה שנפיל אלא עלינו

נבז שלא מוטב הנוכחיים, בנאיה עם משותף
■ רגע אח יותר בז

התחיל זד כך — 1961 ברלין, מיזרח
הרימי במגפי מאסו — מאתמול הילדים


