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 אחו צעד זהו למעשה או קטנה. מחווה זוה■ לנאווה
במוחב המלחמות שת■ מ■ את שהשנה גדורה, נשכנית

 לספק יכולים האמריקאים רק אך בה,
הסדר־שלום.״ לכם

 את קיסינג׳ר גירש שלב אחרי שלב
ה בעולם עמדותיהם מכל הסובייטים

 נותרו לבסוף ממצרים. סולקו הם ערבי.
 ועם סוריה עם רק טובים יחסים להם
לוב.

 ברית־ התחילה 70ה־ שנות בראשית
 אש״ף, עם יחסים ליצור גם המועצות

 עד קרירים יחסים אז עד לה היו שעימו
 היו החדשים היחסים גם אולם עויינים.

ששררה(וע העויינות בגלל בעייתיים,
 ובין פת״ח הנהגת בף שוררת) דיין

סוריה.
 גורבא־ מיכאיל הגיע כאשר

 של מצבה היה לשילטון, צ׳וב
 הישר־ בזירה ברית־המועצות

עגום. אליודערבית

ואיראן ניר נוות׳ ♦

 ואיראן הצדדים(עיראק שני עם
כאחת).
 או־ סגן־אלוף של האומלל הנסיון

 את לחדש שלו והבוסים נורת׳ ליבר
 זה. מצב לשנות נועד איראן עם היחסים

תו לו היו ולא בשערוריה, הסתיים הוא
 ארצות־ה־ בין הנתק חיוביות. צאות
 ברית־ שבין לנתק דומה ואיראן ברית

וישראל. המועצות
 הסיכסוך של חשיבותו שעולה ככל

 ה־ הסיכסוך לעומת האיראני־עיראקי,
הסוב היתרון גובר כן ישראלי־ערבי,

ייטי.
 אינה כוחה, כל עם ישראל,

 בזירה לאמריקאים לעזור יכולה
 של טיולו (למרות האיראנית

ש כשם לטהראן), ניר עמירם
ל לעזור יכולה אינה איראן

הישראלית. בזירה סובייטים

 של מצבה היה שונה גמרי ^
הש בזירת־הקרב ברית־המועצות /
 עיראק־ סיכסוך — המרחב של ניה

איראן.
ש־ מה לאמריקאים קרה שם

בעירי היחידה ,,ההצגה
 ל־ יש גורבאצ׳וב, עליית ץ^אז

 טריה הנהגה נוסף. יתרון סובייטים 1*
לפתח התחילה רבת־יוזמה, במוסקווה,

השבוע* בתל־אביב הסובייטית המישלחת
חדשה לשגרירות ראשון צעד

ל הראשונה בזירת-הקרב קרה
יד. להם נגדעה סובייטים.

האמרי של ההדוק הקשר בגלל
השאח, של המאוס המישטר עם קאים

 רוח־ של האיסלאמית המהפכה היתה _
אומ אנטי־אמריקאית. חומייני אללה

 אנטי־קומוניסטית גם היתה היא נם,
 לאמריקאים שינאתה אך מהותה, בעצם
לסובייטים. משינאתה גדולה היתה

היח לניתוק גרמה בני־הערובה פרשת
וטהראן. וושינגטון בין סים

מ הפרסי במיפרץ נוצר כך
 הים־ בחוך הקיים מזה הפוך צב

 שלאמריקאים בעוד התיכון:
 אחד צד עם רק יחסים יש שם

יחסים לסובייטים יש (עיראק),

 ומתוכננת מחושבת פוליטית מערכה
 שיטתי באופן אותה ולקדם היטב,

שלב. אחרי שלב ונמרץ.
 הזקנה האמריקאית להנהגה
 שום אין זאת, לעומת והעייפה,
 ממשבר נגררת והיא מדיניות,
 איראן־קוג־ פרשת למשבר.

 בכושר־ יותר עוד חיבלה טראם
האמריקאית. הפעולה

הסוב המדיניות עתה פועלת וכך
ייטית:

א הי  את במרץ מקדמת •
הבינלאומית, הוועידה רעיון

 וקונסטנטין בוצייקוב ניקוליי *
נייבנוב.

 להחזיר סובייטית) (מבחינה שנועדה
בוועי הישראלית־ערבית. לזירה אותה

 לכהן ברית־המועצות מתכוונת זו דה
 ארצות־הב־ עם משותפת כיושבת־ראש

ב .1973 של בוועידת־ז׳נווה כמו רית,
״הה זוהי אמריקאית, מדיניות היעדר

 הולך העולם וכל בעיר״, היחידה צגה
 (ב־ הנהנה זה, רעיון סביב ומתלכד
 ישראל מתמיכת כמובן) שונות, גירסות
 מדינות־אירופה ואסר, חוסיין ואש״ף,

 גם החלה מחוסר־ברירה ומצריים.
 זה, רעיון אחרי להיגרר ארצות־הברית

בתוקף. לו מתנגד בישראל הליכוד ורק
ל בהתמדה חותרת היא •

 כדי ישראל, עם היחסים חידוש
 מלפני שלה השטות תוצאות את לחסל

 כדי בהדרגה, נעשה הדבר שנה. 20
 העולם את יקומם לא שלב ששום

 שהיעד מבינים הצדדים כל אך הערבי.
 חדשה סובייטית שגרירות הקמת הוא

בתל־אביב.
א הי  כדי במרץ התערבה •

באש״ך. האיחוד את להחזיר
 הטילו וארצות־הברית שישראל אחרי
והנ ערפאת יאסר על טוטאלי חרם

 עם להסדר חתרה שזו למרות הגתו,
 כדאי כי אש״ף ראשי החליטו ישראל,
 הקיצוניים, הפלגים את לאש׳׳ף להחזיר

 אלה פלגים האירגון. את לחזק כדי
 ובחסות ברית־המועצות, עם קשורים
 המחודש האיחוד קם אכן מוסקווה
 הפלסטינית הלאומית המועצה במושב

 למעשה, למוסקווה, יש כיום באלג׳יר,
 ובתמורה אש״ף, מעשי על כוח־וטו

בהנ הפרו־סובייטיים הפלגים הכירו
ערפאת. של העליונה הגתו

א הי  על לחץ הפעילה •
 לכל תסכים שזו כדי סוריה

 ובכללם הסובייטיים, המהלכים
 להשגת בינלאומית לוועידה החתירה

בהנ אש״ף ואיחוד ישראל, עם שלום
 אל־אסד חאפט׳ של אויבו ערפאת, הגת

הסורי.
 שלא האלה, המהלכים כל בעיקבות

 יעילה, אמריקאית בהתנגדות נתקלו
 את מכריע באופן מוסקווה שינתה
הישראלית־ערבית. בזירה מצבה

 ומבלי דבר להשקיע מבלי
 בדלת מוסקווה חזרה דבר, לסכן

גור שממנו למרחב הראשית
שה.

 קטן עדיין הוא זו בזירה כוחה
 אך — האמריקאית העוצמה לעומת

בידיה. והיוזמה וגדל, הולך הוא
 האיראנית־ — הסמוכה בזירה ואילו

יותר. הרבה גדול כוחה — עיראקית
ה קשר, יש הזירות שתי בין
היטב. באחרונה ניכר

מסוננים דגלים •
האיראנית־עירא- מילחמה ^

 וגם למוסקווה גם מזיקה קית \ 1
 יכולה מוסקווה רק אך לוושינגטון.

בכך. לטפל
 כאשר מאושרת אינה מדינה שום

 בזו. זו לוחמות שלה בעלות־ברית שתי
 לגבי ברית־המועצות של מצבה זהו

ועיראק. איראן
 למוס־ להזיק יכולה התפוצצות כל
 בהתמוטטות מעוניינת היא אין קווה.

 כל איראן. בהתמוטטות לא וגם עיראק,
 מביך, במצב אותה להעמיד יכול משבר

מסוכן. ואף
 החמורות התוצאות אחת

 היא מוסקווה לגבי הסיכסוך של
הע בעולם סוריה של בידודה

רבי.
 הערבית בעלת־הברית היא דמשק

 מועמר (מלבד טהראן של היחידה
 שכל מכיוון הבלתי־אחראי). קד׳אפי
 עיראק סביב מאוחד הערבי העולם

נפ הבלתי-ערבית, אירן נגד הערבית,
 להנהיג סוריה של יומרתה מאוד געה
הערבי. העולם את

 מצריים היתה הסיכסוך פרוץ לפני
 בעולם מבודדת (הפרו־אמריקאית)

 (הפרו־סובייטית) סוריה ואילו הערבי
הפוך: המצב עכשיו במרכז. היתה

גורבצ׳וב מיכאל
חדשה ועידת־טאשקנט

 עלו ידידות־אמריקה, וירדן, מצריים
 האיתנה לתמיכתן תודות לגדולה

שקעה. סוריה ואילו בעיראק,
 של אויבתה לסין, עוזר גם הסיכסוך

 נדיבה ביד המספקת ברית־המועצות,
לאיראן. נשק

 לברית-המועצות יש כן על
המילחמה. בסיום רב אינטרס

 לאמריקאים, יש דומה אינטרס
מדי אין לאמריקה אחרות. מסיבות

 מסוכנות. להרפתקות נגררת היא ניות.
 עליה להביא יכול המילחמה המשך
אסון.

 ה״הדגלה״. פרשת למשל, כך,
 מפני חששה הפרו־עיראקית כוויית

 מיכליוודהנפט על איראניות התקפות
 ברית־המו־ היססו. האמריקאים שלה.
 שהיא כוויית עם וסיכמה מיהרה עצות

 דגל תחת משלה, מיכליות לה תחכיר
סובייטי.
 והם האמריקאים, את הקפיץ הדבר

 של המיכליות את ״להרגיל״ הציעו
 דגלים עליהן להניף כלומר: כוויית.

 של חסות להן ולהעניק אמריקאיים,
האמריקאי. חיל־הים

 זירה אינו הצר הפרסי המיפרץ
האמרי הימית לעוצמה אידיאלית

הסתב מפני חוששת וושינגטון קאית.
י מי תוצאותיה שאת במילחמה, כות

ההר של העגומות התוצאות שותו.
 שהסתיימה בלבנון, האמריקאית פתקה
 זכורות הנחתים, של סיטוני במוות
 מן לצאת רוצה היתה וושינגטון היטב.
קודם. אחת שעה ויפה הזה, הבוץ

לפעול, יכולה אינה וושינגטון אולם
לסוב טהראן. עם יחסים לה שאין מפי

יש. ייטים
ליוז מצפים הכל התוצאה:

 ברית-המו- של דרמאתית מה
או (במוקדם שתקרא עצות,

 אי- לוועידת־שלום במאוחר)
סוב בתיווך ראנית־עיראקית

סובייטית. אדמה ועל ייטי,
 חוסל ופאקיסתאן הודו בין הסיכסוך

 שכונסה ועידת״שלום על־ירי 1966ב־
הסוב הרפובליקה בירת בטאשקנט,

לק יכול זה עכשיו האוזבקית. ייטית
 למוסקווה שינחיל דבר — שוב רות

כולו. במרחב ויוקרה עוצמה

למישחק פתיחה •
 הסובייטית המישלחת ופעת ך*

קט בעיטה איפוא, היא, בישראל 1 1
ה הנבחרת שחקני 11 מ״ אחד של נה

 ורוחבו אורכו לכל הפרושה סובייטית,
 כולה כמעט היא היוזמה המיגרש. של

ברגליה.
 אמריק־ להסדר מוביל הכל

מ שיהיה כלשהו, אי-סובייטי
קח-ותן. על בוסס

 בסיכסוך הסובייטי היתרון עיקרו:
 האמריקאי ביתרון יקוזז איראן־עיראק

ב ועידת־שלום ישראל־ערב. בסיכסוך
 בור תקוזז א׳ לסיכסוך סובייטית חסות

הא יהיו שבה ב׳, בסיכסוך עידת־שלום
הסוביי אך הדומיננטי, הכוח מריקאים

חלק. בה יקבלו טים
 ער־ יאסר אמר שנים שלוש לפני

״האמרי ישראלית: למישלחת פאת
 כלום, לנו(לפלסטינים) יתנו לא קאים

 יתנו אס לחוסיין. גם כלום יתנו לא והם
הס במיסגרת לסובייטים, יתנו בכלל,

גלובלי.״ דר
ל עשויה זו הערכה־נבואה

 העניינים יתפתחו אם התגשם,
 מוסקווה בין המגעים זו. בדרך

 המיש־ ופסטיבל פרס, ושימעון
 חלק הם בארץ, הסובייטית לחת

למישחק. הפתיחה מן


