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בדרום־לבנ׳ון. נוצרי
עש הזכירו. היא סימלית. הייתה התמונה

 דומים מעמדים של דומות ׳תמונות רות
 של ידו את לוחץ אמריקאי גינהל בעולם.
 בריטיים, גנרלים דרום-ויאט־ינאמי. מפקד

 דרום- פורטוגליים, ספרדיים. צרפתיים,
 מפקדים של ידיהם לוחצים אפריקאיים

ססגוניים. במדים מקומיים
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הצ שדיה, הלבנונית כהרפתקה־
 המעצמות. למועדון ישראל טרפה

 הקשה, כדרך עתה, לומדת הייא
 לפניה. אחרים שלמדו הלקחים את

 כארצות ההתערבות שד הדרך
מוקשים. זרועה זרות

שלביס שלושת
בדרום הישראלית התערבות ךיי

 שהפכה להרפתקה מאד דומה לבנון 1 !
 ב־ האמריקאית ההתערבות קלאסית: כבר

וויאט־נאם.
 שלבים, שלושה עברה ההיא ההרפתקה

 בדרום־ דבד. בדייקנות עתה החוזרים
:לבנון
!ההסלמה. #
הוויאט־נאמיזציה. י•
האסון. •

ה השלב בדרום־לבנון נסתיים השבוע
השני. השלב והחל ראשון,

 שמתחילה כפי התחיל, הראשון השלב
בשקט. :כזאת הרפתקה כלל בדרך

 ופעלו ישראל יגבול על יישבו אנשי:אש״ף
חואד של לחייליו השטת את מוסר צורלוצ־1 כפרים -שוכנים איזיוד !באותו נגדיה.

-

 שאין מטעמים לאש״ף המתנגדים ריים,
 ה־ למערבולת אלא לישראל, קשר להם

 :הרעיון צץ מאליו כיזמיעיט פנים־ולבנונית.
 כדי האלה, הנוצרים את לחמש לא מדוע
אש״ף? כוחות את ירחיקו שהם

 מארצות־יהברית, רחוקה היתד. ויאט-נאם
 מצבה ״יועצים״. לשם לשלוח צורך והיה

 ■היא יוותר. נוח הייה ישראל של הגיאוגרפי
 ציידה הטובה״. ״הגדר את פתחה פשוט

 נוצריים, צעירים של קטנה קיבוצה ׳וחיפשה
 בהדר* סדיר־למחצה. לכוח במהרה שהפכו

ה,,מובלעות״. נוצרו גה
 הפכו ה״טובלעות״ קלאסי. היה ההמשך

 ב־ ואש״ף. הלבנוני השמאל לכוחות מטרה
 שוב להגדיל צורך היד. הלחץ, עליהן גבור
 החל בנשק. הישראלית התמיכה את ושוב

פנימית״. ״שאיבה של התהליך
 בשם לבנון, לתוך ״נשאב׳׳ ציה׳׳ל
 לתוך נשאב האמריקאי שהצבא

ויאט׳־נאם.
מהתער מנוס היד. לא דבר -של בסופו

 שלחו האמריקאים ומאסיבית. ישירה בות
 לא כי אף לוויאטינאם, חיילים מיליון חצי

 מלכתחילה, כזאת יכוונה כל להם היתר,
 ערכה ישראל בהרפתקה. התחילו כאשר
 וכבשה ■גדול בקנהימידה מילחמתי מיבצע

דרום־והלב׳גון. כל את
קטל :המיקרים בשני התוצאה,

כפ הריסת המקומית, באוכלוסייה
, פליטים. המוני בריחת רים,

8ץ ק80ץץ
 המיפנה. בא ההתערבות שיא ף•
הת ביגלל בא הוא בארצות־יהברית יי■

 שמאסה האמריקאית, דעת־הקהל קוממות
עצמ דעת־קהל אין בישראל בהרפתקה.

המד,י ההחלטה :מבחוץ בא הימיפנה אית.
 ביוזמת האו״ם, של1 מועצת־הביטחון של רה

 מייד ולצאת ■נצטווה צד,״ל ארצות־הבריית.
מדרום־לבנזן.

 היתר זה לאתגר האמריקאית התשובה
 פירוש המילחמה. של ה״וויאט-נאמיזציה״

 ויאט-נאימי הדרום הצבא ציוד הסיסמה:
 רשילטון חיזוק •נשק, ■של כבירות בכמויות

 של כבירות בכמויות הדרופ-ויאט-ינאמי
הכו יוכלו אלה בתנאים כי נאמר דולרים•

הת בלי גם מעמד !להחזיק המקומיים חות
 תתנהל המילחמה ישירה. אמריקאית ערבות

באי־סוח״). (״באמצעות ״80X7? 87״
קלא דרך כאותה הלכה ישראל

 מדרום־ דצאת הסכימה היא סית.
 את מסרה אך האו״ם, צו לפי לבנון,

המקו הנוצריים לכוחות השטח
 חיזוק קיבלו שאלה אחרי מיים,

ישראל. מידי מאסיכי
 ■שהכוחות ברגע נכשל. זה בוויאט־נאם

 עצמם, על לסמוך ׳נאלצו הוויאט־נאמיים
 חייו המקומיים המפקדים התמוטטו. הם

 ומושחתים, עצמם לבין בינם מסוכסכים
 נגנב הכסף כושל, ריח המקומי השילטון

 ירד האמריקאים, בהעדר הופקר. והנשק
התמוט האוייב, לחץ תחת פלאים. המוראל

 יבזו נכבשו הדרום מובלעות החזית. טה
 ארצות־ של הנתמכים שאחרוני עד יזו, אחר

יברחו. או !נכנעו ׳נהרגו, הברית
ה השני השלב התחיל בדרובדלבנון

 ל־ תינאים הכתיב חדאד ׳רב־סרן שבוע.
הבינלאו הכוחות לכניסת הסכים או״ם,
 הוא ׳חמורים. ׳בתנאים רק ■לשיטחו מיים
כפ הכולל הדרום, על שילטוניו את פרש
ולוח קומץ ריבים. סוסלימיים־ישיעיים רים
 שונים, בתיאורים שנעו, למדדים גדל מיו
.2000ו־ 600 בין

ל אידיאלי מצב נוצר לכאורה
 מעורב עוד היה לא צה״ל ישראל.

 להחלטות צייתה ישראל במישרין,
 דרום• כל היה למעשה אך האו״ם.

שלי את הממלא כוח כידי לבנון
 והפועל למרותה הסר ישראל, חות

הנחיותיה. על־פי
 יישראל החלה יצא, שצר,״ל ברגע אך

)24 בעמוד (המשך
23


