
מציע שוון אריק

שיל את להציל יכול אחד דבר ל! ^
 לפני מוצלחת מילחמה הליכוד: טון •

מכבר זה מושמעת זו דיעה הבחירות.
ההת ערב. בבירות וגם אירופה, בבירות

 בשבועות הליכוד של היחסית אוששות
 בהסתדרות, הבחירות ותוצאות האחרונים,

זה. חשש הפריכו לא
 מתייחסים אין

 יש דהיפך. בביטול. זד להערכה
״תוכ על כגלוי כמעט המדברים

 מילחמה־ערב־ לעריכת שרון״, נית
כחירות.

לתוכ גבוהה סבירות היתר. לא כה עד
 ערב־בחירות, שמילחמה מפני זו, נית
 היתה ומשכנעת, נראית-לעין סיבה ללא

 פרוץ מאז אך בליכוד. להתנקם עלולה
ביי באיזורי בלבנון, האחרונים הקרבות

 יש כליל. התמונה השתנתה וזחלה, רות
 התואמת ומשכנעת, ברורה אמתלה כעת
 מיב- ישראל. ממשלות של -הסיסמות את
 ייראה, לא שוב מרשים ישראלי צבאי צע

 כתכסיס הישראלי, הציבור בעיני לפחות
בחירות. של

 של הפנים־ישראלית המשמעות זוהי
 אינו איש בלבנון. האחרונים המאורעות

 — זו להתלקחות גרם מי בבירור יודע
הנת הנוצריות, הפאלאנגות או הסורים

משנה. זה אין אך ישראל. על־ידי מכות

 כל לכיבוש תביא המילחמה •
 כדרום* אש״ף של המדינה־זוטא

 שכד היחידי האיזור ולחיסול לכנון,
פלסטינית. עצמאות מעין קיימת

ותש ישראל תיסוג המיבצע בתום 6
 הפא- שילטון בידי השטח כל את איר

 מדינה- תהפוך כולה שלבנון כך לאנגות,
בחסדיה. התלוייה ישראל, של גרורה

 אמריקאית, בברכה תזכה הפעולה 0׳
 ברית־ של קליינטית היא שסוריה מפני

 רד הנשיא יועץ אלן, ריצ׳ארד המועצות.
לפעו מפורש היתר פירסם כבר רגן, נלד
אש״ף. -נגד ישראליות לות

 בזאת, פעולה :העיקרי והנימוק
 הישראלי, הציבור את שתלהיב

 השבכות את הליכוד לחיק תחזיר
 בני־עדות• את וכעיקר העממיות,

 היא לו. מתנכרים שהחלו המיזרח,
 מענייני־פנים הדעת את תסיח

 שכהם וצבאיים, לאומיים לעניינים
העליונה. על הליכוד יד

קים מו  הני
מד

 לא- מתנגדים יש הפנימי וויכוח ף*
ובראשם שרון״, ל״תוכנית מעטים ס■

יש התקפה מאסיכית. סובייטית
 לספק עלולה סוריה על ראלית

 השמיים מן אמתלה לסובייטים
 יסיח אשר גלובלי, משכר ליצירת

ומאפגניסתאן. מפולין הדעת את
הוש שלא נימוק כמובן,׳ נוסף, כך על

 שוב בישראל דעת־חקהל :מלא בפה מע
 צבאיים, למיבצעים כל־כך נלהבת אינה
 ״מיבצע־ עלול אלקטורלית מבחינה וגם

מטרתו. את להחטיא שרוך׳

 עמדת
המתנה

 ישראלית התערבות -מפני חשש ^
 הצרפתית ליוזמה השבוע שגרם הוא • 1

 בלבנון. בינלאומי כוח להקמת הנמרצת
 ז׳יסקאר־ ואלרי של מבריק רעיון זד. חיה

בבחי הפוליטיים חייו על הלוחם ד׳אסטן,
החודש. להיערך העומדות רות

 לרעיון ברכתם את נתנו האמריקאים
ולחוץ. השפה מן לפחות — זה

המת לוויכוח חדש יסוד הכניס הדבר
 קשה בירושלים. הקלעים מאחרי נהל

 בו תומכים שהאמריקאים לדבר להתנגד
ממשלת־ישר־ בו. תומכים הם אכן אם —

 פיזור כי שסבר מפני גם בפלישה תמך
כוחו. את מחליש בלבנון הסורי הצבא

 באמצע נבלמה הסורית ההתקפה 0-
העקש הצבאית -ההתנגדות ביגלל הדרך

 סעודי ואולטימטום כוחות־אש״ף של נית
 סעודיה הכתיבה בוועידת־ריאד לסוריה.

סורי־אש״פי. הסכם
 עמדו זה מיכצע במהלך 0-

היש הגבול אל להגיע הסורים
הת בכך ראה ריכין יצחק ראלי.

 יטהתפר־ מכיוון חיובית, פתחות
 יש־ גבול על הסורי הצבא סות
ה את שם מבטיחה היתה ראל

 אולם דמת־הגולן. כגבול כמו שקט,
 שר־הכיטחון צעקה. קמה כישראל
 אדום״, ״קו על דיבר פרס שימעון
 רבין רכין. את להביך בדי כעיקר
 עצר ישראלי ואולטימטום נכנע,

דרומה. הסורית ההתקדמות את
 הסורים בין שטח־הפקר נוצר כך 0-

 אש״ף, כוחות התמקמו זה בשטח וישראל.׳
 לכך קץ שמה ישראל ישראל. נגד שפעלו
ה את יצר אשר מיבצע־ליטאני, על־ידי

 שהוא חדאד, סעד רב־סרן של מדינונת
 של המובלעת דבר. לכל ישראלי שכיר
ואש״ף. ישראל בין חיץ יוצרת חדאד

 מישהו ואם במיקח*. ההתלקחות באה אם
 משרתת ההתלקחות — קר בדם אותה יזם
גדול. צבאי למיבצע שמייחל מי את  בצמרת הוויכוח נטוש עתה
בעיתו נשמעו אף ממנו והדים _

הישראליים. נים
קים מו הני
בעד

 בעדינות, שמוגדרים מי וביניהם — * י ושותפיו שרון אריק של נימוקים ך■*
 מילח־ לטובת /,בכירים כ״אנשי־ביטחון

השאר: בין הם, מה־ערב־הבחירות הנוצ על הסורית ההתקפה 0
 הן מצויינת, אמתלה מספקת רים

 כלפי והן הישראלי הציבור כלפי
 יאמינו הבל העולמית. דעת-הקהל

אלטרו מעשה עושה ישראל כי
הנוצ על להגנה ויוצאת איסטי,

״רצח־עם״. מפני רים
הער בעולם עתה מבודדת סוריה 0-
 בגיז־ המילחמד. את לבודד ניתן ולכן בי,
אחת. רד.
לעז מצריים תחוש זאת בכל אם 0,
 לשים טובה אמתלה זאת תהיה סוריה, רת
 שארית מסירת לפני לחוזה־השלום, קץ

למצרים. סיני
 סוריה, לעזרת סעודיה תחוש אם 0
אס נגד למערכה טובה עילה בכך תהיה
לסעודיה. מתוחכם אמריקאי נשק פקת

 על ניצחת מכה תנחית המילחמה 0!
והולך. עתה המתחזק הסורי, הצבא

 סגן־ — הליכוד בהנהגת שרון של יריבו
 גם המסוכסך ציפורי, מרדכי שר־הביטחון

איתן. רפאל הרמטכ״ל עם
 שרון של הטענות את להפריך קשה לא
למשל: ההגיוני. במישור ,ושות
 יאמין לא בעולם רציני אדם שוס 01

 הדתיות הסיסמות הישראלית. לאמתלד,
בעולם. מקובלות אינן

 מבודדת, אמנם היא סוריה 0
תשח עדיה ישראלית התקפה אך
 זה. מכידוד כהרף־עין אותה רר

 ברירה תהיה לא ולירדן דסעודיה
 תנצל עיראק לעזרתה. לחוש אלא
 ממיל־ להיחלץ כדי ההזדמנות את

ותצ באיראן, שלה חמת־הכיש
לחזית. היא אף טרף
 אל- אנוור את תעמיד המילחמה 0

לס ועלולה בלתי־אפשרי, במצב סאדאת
בדרום. השלום על הגולל את תום
 על- ישוקם הסורי, הצבא יוכה אם 0!
במהירות. הסובייטים ידי

 לגורם אש״ף את תהפוך המילחמה 0
 המוגבלים שהמיבצעים בעוד בינלאומי,
 פוגעים בדרוכדלבנון אש״ף נגד הנוכחיים

האירגון. של בכוחו
 בידי לבנון את ישאיר לא העולם 0

 להן הבינלאומית שהאהדה הפאלאנגות,
בלב יישאר דבר של בסופו לאפס. קרובה

 לחופש־ קץ ישים אשר בינלאומי, כוח נון
 גם ואולי בלבנון, ישראל של הפעולה
הנוצרים. של לכוחם
כ כוח הכרית ארצות־ אין 0

התערבות להרתיע העשוי מרחב

 מטעם הפועל כוח מפני תמיד חוששת אל
 כוח מפני וכמה כמה אחת ועל האו״ם,

 שאינן מדינות של נציגים יכלול אשר
 צרפת, כגון לממשלת־ישראל, ידידותיות
סעודיה. על לדבר שלא הודו, אוסטריה,

הח התקבלה כפיתרון-כיניים
 הקמת את כביכול המחייבת לטה

 שאין תנאי מעמידה אך הכוח,
 הצבא הסתלקות :שיתגשם סיכוי

כולה. מלבנון הסורי
הי ה כי יתברר אם עמדת־המתנה. "זו

 תהיה לא ברעיון, תומכים אכן אמריקאים
 עימו, להשלים אלא ברירה לממשלת־בגין

התמי כי יתברר אם בחריקת־שיניים. אף
ני אמיתית, אינה ברעיון האמריקאית כה
 לא הישראלי התנאי כי לטעון יהיה תן

 בהתערבות צורך נוצר כן ושעל התמלא,
הנוצרים״. ״להצלת ישירה ישראלית
 למט־ אין כי היא הפשוטה האמת

העי יעדיה לגבי מושג שלת־ישראל
 ״ציר* לה אין ולכן בלבנון, קריים

 מטלטלת שנים חמש מזה מאמץ־עיקרי״.
 כשהיא בלבנון, המאורעות גלי על ישראל
 עתה גם הרף. בלי עמדותיה את משנה

 מחפשת היא בדיוק מה יודעת היא אין
הצפונית. בארץ

כה: עד העיקריים השלבים
 יחד בחשאי, ישראל תמכה 1976ב־ 0

ללב הסורית בפלישה ארצות־הברית, עם
 אז הסובייטי. מהמחנה להוציאה כדי נון.
ש הנוצרים, את להציל כדי הסורים באו

 המשולב הכוח התקפת תחת לקרוס עמדו
רבין יצחק ואש״ף. המוסלמי השמאל של

 הביאה זה תהדיך כמרוצת 0
הנוצ המדינונת להקמת ישראל

 השתלט שעליה בצפון־דבנון, רית
 ה־ רא*ט ג׳מייל, כשיר לאחרונה

ה כשמם ;״הפאלאנגות״, כטא׳ב
 הכוחות משלושת אהד צרפתי),

כ בעולם נחשב ג׳מייל הנוצריים.
ישראלי. סוכן

 ממשלת־בגין חייבת זו, מציאות לאור
 להשיג בעצם, רוצה, היא מה להחליט
האפשרויות: בלבנון.

ה המדינונת של עצמאותה חיזוק 0
עצמ מדינה והפיכתה ג׳מייל, של נוצרית

 כל־כולר. תלוייה שתהיה דבר, לכל אית
בישראל.

 כאי- בדרום, חדאד של כוחו חיזוק 0
אש״ף. כוחות ובין ישראל בין זור־חיץ

 של העצמאי-למעשה האיזור חיסול 0:
והמדי חדאד של המובלעת שבין אש״ף,

בצפון. ג׳מייל של נה
 יעדים להשגת סוריה, עם מילחמה 0׳

יותר. עוד רחבים
מלבנון. הסוריים הכוחות הוצאת 0,׳
 בינלאומי כוח בעזרת המצב הרגעת 0!

 היעדים כל שלילת תוך לאיזור, שישלח
הקודמים.

או:
 מרכזי נושא לבנון הפיכת 0

 עריכת על-ידי לכנסת, בבחירות
 מיד■ :חדש מסוג מילחמת־כחירות

ן חמה ע מ הבחירות. ל
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