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 דדשידו אך הדיפלומטיים,
בין־תגדעות־השלום.

 מישלחת לארץ באה בשנה פעם
 שבשיגרה: עניין כימעט זהו סובייטית.
 מתקבלים חבריה באה, המישלחת

 לכבוד בחגיגה ונואמים רק״ח על־ידי
 38 לפני הנאצית גרמניה על הניצחון

שנים.
 מישלחת זאת היתה שהפעם אלא

פרו שני עמדו בראשה אחר. מסוג
 יבשים. אקדמאים היו שלא פסורים,

 אחד הוא בלאייף איגור הפרופסור
 לענייני הסובייטיים המומחים מגדולי
 קארן והפרופסור הערבי, העולם

 המיש־ ראש חצ׳אטורוב, ארמיינוביץ
 גם אלא פיקח ארמני רק אינו לחת,

בכיר. סובייטי איש־תעמולה
 את בישר המישלחת של בואה

 לברית־המועצות שיש המחודש העניין
 ולאור מילחמת־הלבנון אחרי במרחב,

 (ראה הישראלית־סורית המתיחות
מיסגרת).

 בלתי- היו המישלחת מעשי גם
 במיפגש־ להסתפק תחת שיגרתיים.

 רק״ח אנשי עם המסורתי הרעים
להת המישלחת ביקשה ובעלי־בריתם,

 תנועודהשלום פלגי כל עם ראות
הציוניים. הגופים ובכללם הישראלית,
 מישהו קיווה אם אי. על לחיות

 חידוש לקראת ראשון איתות זהו כי
 ברית־ בין הדיפלומטיים היחסים

 טעה. הנדון) וישראל(ראה המועצות
המישלחת. מצד בא לא כזה איתות שום

 את דוברים כמה העלו כאשר אולם
 את לפחות לחדש שכדאי הרעיון

 והציבור הישראלי הציבור בין הדו״שיח
 נקלטו הדברים כי נראה הסובייטי,

 של מעשיה כי ברור היה קשבת. באוזן
 החל — הישראלית תנועת־השלום
 וכלה עכשיו שלום של בהפגנות־הענק

 כמו גופים של יותר הברורות בפעולות
 ויש בלבנון המילחמה נגד הוועד
 במוסקווה. רב רושם עשו — גבול

 לעליית ערים תמיד שהם הסובייטים,
 מעוניינים חדשים, עממיים כוחות

כזה. בדדשיוז
 לאנשי-השלום האורחים של המסר

 בין להפריד שאין היה הישראליים
 ובין הישראלית־ערבית בזירה המצב
 כוחות־השלום על העולמי. המצב

 כמו בבעיות גם להתעניין הישראליים
 הטילים הצבת העולמי, פירוק־החימוש

 אולם ועוד. באירופה, לטווח־בינוני
 הנציגים אכזבה: להם נכונה זו מבחינה

 נשארו הישראליות התנועות של
 אחד הודה המקומיות. בבעיות שקועים

אי.״ על חיים ״אנחנו מהם:
 כי נראה המלך. עם תה

 מן במיוחד מודאגים אינם הסובייטים
האור הישראלית־סורית. בחזית המצב

 ואף מילחמה, תפרוץ כי האמינו לא חים
 מצאה הסובייטית הממשלה כי גילו
 מסר לממשלת־ישראל להעביר דרך

)8 בעמוד (המשך

ה העולם 2385 הז

בסוריה? מילחמה
 הבאה. המילחמה על הכל דיברו וכבר הסתיימה, לא עדיין אחת ילחמה *ץ
 התרגש לא איש הבא. השרב או הבא הגשם כעל בישראל עליה דיברו השבוע >■/

 לקחו שבועיים, בעוד לשרות להתייצב צו שקיבלו חיילי־מילואים, במיוחד.
 את בחשבון לקחו אנשי־כלכלה קרבית. תהיה זו שתקופת־שרות יתכן כי בחשבון

 כיצד לחשוב ניסו ספסרי־הבורסה אפילו עיסקיהם. על שתשפיע האפשרות,
הלאומי. ־ההימורים היכל על הצפוייה המילחמה תשפיע

זו? אפשרות צצה מניין
 הישראליים כלי־התיקשורת עליה. שהצביעו בידיעות, מלאה היתה העיתונות

 הבקאע. אל הזורמים ופלסטיניים, סוריים כוחות של זרם על דיווחו
 ישראליים ריכוזי־כוחות על דיברו והסובייטיים הערביים כלי־התיקשורת
במיזרח־לבנון.

 אם במזיד, אם — המדורה על שמן שפכו הצדדים משני המדינאים הודעות
 שהושג הישראלי־לבנוני, החוזה כי הודיע סוריה נשיא עצמית. פירסומת לצורכי
 לבנון את ההופך הסכם־כניעה אלא אינו האמריקאי, שר־החוץ בתיווך

 הכלכלה ניתוק מכל: החמור בעונש לבנון על איים הוא ישראלית. למדינת־חסות
הערבי. העולם מן הלבנונית
 זהו סוריה, דרך עוברת הערבי לעולם מלבנון הייבשתית התנועה. שכל מכיוון

ביותר. מעשי איום
 עם הצפוייה ההתנגשות על דיברו ז', מא־ועד הדרגים, מכל ישראליים עסקנים

 וסובייטיים אמריקאיים קולות מעושה. בדאגה ומי גלוייה בשימחה מי סוריה,
לקאקופוניה. הצטרפו
במרחב. חדש משבר נולד מאין, יש וכך,

ם מוקשים כי ר ד ב
ם א זה? במשבר ממש יש ^

 צבאות, שני בין הקירבה בעצם טמונה האמיתית )הסכנה 1
למילחמה. המוכנים

 לקרות תמיד יכול שדה, בתנאי זו מול זו חונות עויינות קרביות יחידות כאשר
 היוצרת וביצורים, סיורים של אוטומטית כימעט פעילות יש משהו.

 הנחת על־ירי המתח את מגבירים הצדדים, שני או אחד, צד כאשר מוקדי־מתיחות.
זו. סכנה גוברת ומילחמת־גרילה, מוקשים
 מן נובעת היא צה״ל. נגד מילחמת־גרילה כיום מתנהלת דרום־לבנון רחבי בכל

ראה נגד זו בלבנון העדות כל שמנהלות הזעירה המילחמה  אישי), יומן זו(
לצה״ל. כולן כיום שרוחשות המשותפת ובשינאה

 הכפופים פלסטיניים, אירגוני־פידאיון של הפעילות לכך נוספת במיזרח־לבנון
 יתכן והנחת״מוקשים. פעולות־הטרדה על-ידי נוכחותם את המבליטים לסוריה,

 ולממשלת־לבנון הערבי לעולם להוכיח כדי זו פעילות מעודדת שסוריה מאוד
ולוחמת. קיימת שהיא

 נהרג ימים כמה וכל צה״ל, חיילי נפצעים יום מדי כמעט כאשר
 בתקריות ביטוייה את למצוא העלולה מתיחות, יוצר זה חיל,

 מבלי כללית, למילחמה לגלוש תמיד יכולה בזאת תקרית מקומיות.
בפועל. בכך רצה אחד שצד

גנ^זכה״ ,,סבירות
 מילחמת ערב אמ״ן כדברי יחסית. קטנה השבוע נראתה זו שסכנה לא

 יכולה נמוכה סבירות נמוכה״. ״סבירות בדרגת היא זו אפשרות יום־הכיפורים, 0
מאוד. גבוהה לסבירות לילה, בן להפוך,

 ושחסר הנוכחי, המצב את המציינת אחת תכונה בגלל מדי, גדול היה לא החשש
במילחמת־הלבנון.

 קו־החזית את כיום מהווה הסורי והצבא צה״ל בין שטח־ההפקר
 מן חלק היא בברלין, החומה כמו מעצמות־העל. שתי בין העולמית

 גם אלא הסורי, והצבא צה״ל בין רק אינו העימות הגלובלי. הגבול
וברית־המועצות. ארצות־הברית בין

 שנות 35ב־ השמינית המילחמה ישראלית־סורית, מילחמה כי להניח קשה
 הכוחות חונים שבו לבנון, של הקטן־יחסית בשטח תצטמצם ישראל של קיומה

 עצמה סוריה של שיטחה לעבר בהכרח תגלוש כזאת מילחמה הסורים־פלסטיניים.
 הסורית הבירה אל והמרחק צה״ל, של התותחים בטווח היא שרמשק גם מה —

. בלבד. קילומטרים 25כ־ הוא צה״ל מעמדות

 אישית. מידיעה ברית־המועצות את מכיר והוא הרפתקן, אינו בגין מנחם
 ״מתנדבים״ לשיגור סובייטי, גרעיני לאולטימטום להביא עלולה כזאת מילחמה

 עליה שהוכרז זו על בחומרתה תעלה אשר סובייטית גרעינית לאזעקה סובייטיים,
יום־הכיפורים. מילחמת סוף לקראת

 גרעינית למיטריה ישראל זקוקה כזאת מילחמה לצורך
כלכלי. ולסיוע לאספקת־נשק מדינית, ולמיטריה
 להחלטה שותפה תהיה לא אמריקה אם וכלל כלל מובטחים יהיו לא כל'אלה
מלכתחילה.

 ״האם אלא: כזאת?״ במילחמה בישראל מישהו מעוניין ״האם אינה השאלה לכן
כזאת?״ במילחמה ארצות״הברית מעוניינת
 רחוקה סוריה זה. בכיוון הנוטים יסודות בוושינגטון שיש יתכן

 יכול אסטראטגית. מבחינה לסובייטים נוחה שאינה חזית וזוהי מברית־המועצות,
 קל ניצחון יסתכנו. כמה עד לבדוק כדי הרוסים את לגרות מעוניין שמישהו להיות

ארצות־הברית. לנשיאות מערכת־הבחירות ערב לו רצוי בוודאי רגן לרונלד
 סביר. הדבר אין כי נראה הקיים, הבינלאומי המצב לאור אולם

 אחראית שממשלה מכדי מסוכנת, מדי יותר הרבה הרפתקה זוהי
הסובייטית. ההערכה גם שזוהי נראה לה. תתפתה בוושינגטון

הסכם־הגנה בבחינת שהוא הסכם־ידידות, קיים וברית־המועצות סוריה בין
 כאשר סוריה לעזרת לחוש מוצקה סובייטית התחייבות קיימת פיו על מורחב.
סוריים.) כוחות נמצאים שבו לבנון, שטח לא שיטחה(אך יותקף

 שממיזרח הסורים הטילים את לתקוף במילחמת־הלבנון צה״ל נמנע משום־כך
 מילחמה שחוסלו, מאותם לצה״ל יותר מסוכנים שהם אף הסורי־לבנוני, לגבול

 לבנון סוריה, של השטחים את רק לתוכה תגרוף לא מלאה סורית־ישראלית
 ארצות־הברית של ישירה למעורבות ספק כל בלי תביא היא וישראל.

מילחמת־עולם. של ואף עולמי, עימות של סכנה בה טמונה וברית־המועצות.
 שלא הסוג מן זהירות לכולם מכתיב וזה הצדדים, לכל ברור זה

מילחמת־הלבנון. ערב קיים היה

ר רי ק1או
גם שתיהן או — המעצמות משתי אחת צריכה כזאת, מילחמה שתפרוץ די ^

בכך. מעוניינות להיות —יחד
כזה? עניין קיים האם

 בלי ביוזמתה, כזאת, למילחמה לצאת לחלום יכולה אינה ישראל
 צריכה כזה במיקרה מזה: יותר מפורשת. אמריקאית הסכמה
עצמה. מארצות־הברית לבוא היוזמה

 מילחמת ערב אמריקאית. הסכמה בלי ישראל פעלה לא קודמות, במילחמות גם
 שארצות־הברית בכך בטוחה שהיתה עד אשכול לוי ממשלת המתינה ששת־הימים

 בהולה משליחות דאז, ראש־המוסד עמית, מאיר חזר כאשר רק להתקפה. הסכימה
 הפקודה ניתנה ישראלית, להתקפה מסכימים האמריקאים כי והודיע לוושינגטון

הגורלית.
 שגילה כפי לארצות־הברית. שרון אריאל נסע מילחמת־הלבנון ערב

 שרון הכחיש השבוע ירוק. אור האמריקאים לו נתנו פאלאצ׳י, אוריאנה לעיתונאית
בכלל. אם — לו האמינו מעטים אך כזאת, הסכמה היתה לא כי וטען עצמו, את

 לקבל בלי בסוריה, במילחמה לפתוח יכולה אינה ישראל
מוחלטות. אמריקאיות ערבויות

מועידה חוט
השני? הצד מן הדבר נראה יך *4*

£  מישחק לשחק יכול הוא וגם לחלוטין, לסובייטים כפוף אינו אל־אסד חאפט׳ \
 יסתכן סוריה שנשיא מכדי מסוכנת, מרי יותר הרבה הרפתקה זוהי אולם עצמאי.

הקרמלין. מטעם מפורשת הסכמה מראש לקבל מבלי בה
בזאת. במילחמה מעוניינת ברית־המועצות כי להאמין קשה

 כוחה וכי במרחב, הסדר ייתכן לא בלעדיה כי להוכיח עניין למוסקווה יש
 הנדון). אמריקאי״(ראה של"שלום הסדר כל למנוע כדי מספיק הערבי בעולם

השיגה. כבר היא הזאת המטרה את אך
 הלקח להרפתקות. נוטים הם ואין וזהירים, קשישים אנשים הם הקרמלין שליטי

זה. בכיוון אותם עודד לא בוודאי אפגניסתאן של
 להפעיל קל זה יהיה לא הסובייטי. הגבול מן רחוקה סוריה לאפגניסתאן, בניגוד

 כה עד לסוריה שנשלחו הסובייטיים והצוותים היועצים סובייטים. כוחות בה
מאסיבי. לחימה כוח לא אך מעידה״, ״חוט מעין מהווים

 הקלפים כל לטריפת בעיקבותיה, להביא יכולה אומנם בסוריה מילחמה
 ברית־המועצות גם תהיה בינלאומית,שבה ועידה ולכינוס במרחב הפוליטיים

 כה סיכונים עצמה על לקבל מוכנה תהיה מוסקווה כי להניח אין אך שותפה.
 דרמאתיות פחות בדרכים גם להשיגו שניתן זה, ליעד להגיע כדי מרחיקי־לכת

סבלניות. ויותר
 כמעוניינות זה ברגע נראות אינן מעצמות־העל שתי המסקנה:

 נמוכה״ ״סבירות בדרגת אכן היא כזה, עניין ובהעדר במילחמה.
 ידוע שאינו נעלם, גורם לפני־השטח מתחת קיים כן אס אלא —

זו. בשעה
 מילחמה הקרובים בימים תפרוץ כי להניח יש ״האם לשאלה לפיכך,

שלילית. היא התשובה — סורית־ישראלית״?
 במרחב היא: אתשובה — בלתי־אפשרי?״ זה ״האם לשאלה אולם

נורא. דבר זהו אם בייחוד בלתי־אפשרי, אינו דבר שום הישראלי־ערבי,
■—  5


