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)22 מענזוד (המשך
ברא כי בטלוויזיה מכבר לא סיפר עצמו שרון מנהיגיה.

־־־ בשטח. וסייר בביירות ביקר 1982 שית י
 כפופה שרון, תפיסת לפי תהיה, זו ממשלת־לבנון

 ישראל, עם חוזרדשלוס תכרות היא לחלוטין. לישראל
 בכל לצרכיו, הלבנוני בשטח להשתמש לצה׳׳ל ותאפשר

עתידי. משבר
 קוויז־ ״ממשלת כמוש; השתמש דא שרון
הברורה. כוונתו היתה זו אך דינגים״,
 המטרה כמובן, עמדה, האלה המטרות שלוש מאחרי
 המערבית הגדה סיפוח את לאפשר :והעיקרית המרכזית

ובינ פלסטינית התנגדות כל לסלק לישראל, ורצועת־עזה
 באוכלוסיה האלה השטחים את לאכלס כזה, למהלך לאומית

הזאת. הבעייה את ולתמיד, אחת לפתור, ובכך ישראלית,
נוספת, מטרה בדמיונו להוסיף היד. יכול שרצה מי

 למנהיגה עצמו שרון אריאל הפיכת :מובנת־מאליה כימעט
מדינת־ישראל. של והבלתי־מעורער האחד  תמה מיל בתום בזה, מכריע ניצחון אחרי

 — כישראל כוח יהיח לא ותכליתית, נועזת
 אריק של דרכו את לחסום שיוכל — וכליכוד

ה־ השילטון אל הגדול, המנצח ישראל, מלך
המיל* משך דגכי ספק גם לשרון היה לאיוד• עד

 מילחמות כל כמו קצרה, תהיה היא חמה.
ישראל.

 למרות צה״ל, של האדירה עוצמתו כל תופעל במילחמה
״המחבלים״ :שרון לדברי האוייב. של המצומצם כוחו
 להגדירם אף וקשה רצינית, צבאית בעייה מהווים אינם

יותר. קשה אגוז הוא הסורי הצבא הצבאי. במובן כאוייב
 ביגלל בלבנון, מופעל להיות יכול ממנו חלק רק אך

 בדמשק, מכוחו חלק על לשמור סוריה נשיא של הצורך
 על ולהגנה פנימיים, אדיבים מפני המישטר על להגנה
 מכיוון צה״ל של אפשרית התקפה מפני עצמה דמשק

רמת־הגולן.
ארצות־ מפני פחדה ביגלל תתערב, לא ברית־המועצות

הברית. _
כשטח. נראה לא אחר אדייב אך

— שקיבלה איראן, עם במילחמתה עסוקה עיראק
 של במצב נמצאת מצריים מישראל. נשק — כך לשם

תתערב, אם — ירדן ואילו תתערב. ולא ישראל, עם שלום
 התקפת־בזק לבצע צה״ל יוכל אז כי לברכה. רק זה יהיה

 תוכניותיו את לבצע שרון לאריאל ולאפשר עצמה, ירדן על
קלות. ביתר בירדן

נדדו זזתקרקד 1 •
 פוליטיות למטרות צמודה היתד, היא הבעיות, כל את י הקיפה היא אפשרית, היתד, היא התוכנית. היתה את ץ

ברורות.

 פוך ■קארד הפרוסי הגנרל של תורתו לפי
המדי הכדטך אלא אינה המילחמה קלאוזכיץ,

 התכוון שרון אריאל אחרים. כאמצעים ניות
 להשיג כולה שנועדה יזומה, במילחמה לפתוח
מסויימיס. מדיניים יעדים

 הם הערצה. מלאי היו זו תוכנית ששמעו האנשים
 אדם שר־ד,ביטחון בלישכת יושב הנה־הנה כי השתכנעו

 בצורה המדיניות הבעיות את הרואה רוצה, הוא מה היודע
 מהלך לתכנן כדי הדרוש כוח־הדמיון לו שיש ברורה,

 לכפות כדי הדרוש וכוח־הביצוע ונועז, גדול מדיני־צבאי
זולתו. על דעתו את

פשו־ ־שאלה עצמו את שאל לא מהם איש
 מטרות כין פרופורציה ככלל יש האם :טה

? כה כרוך שהיה המאמץ וכין המילחמה
 שלושה השגת לשם אדירה עוצמה לרכז התכוון שרון

 המילחמה נמשכה אילו גם שוליים. היותר לכל שהיו יעדים,
 כמכה היתד, הרי שרון, שציפה כפי בילבד, ימים כמה
ביתוש. פטישי־רוח של

 יחיה ניתן אש״ף שאת מראש ברור להיות צריך היה
 הסורים שבהוצאת התועלת להשמיד. לא להזיז, היותר לכל

 — במחלוקת שנויה ובוודאי מפוקפקת, היתד, מלבנון
 להכנסת מכרעת תרומה 1976ב־ תרמה עצמה ישראל שהרי

 לא ממשלת־רבין, הסכמת בלי הלבנונית. לזירה הסורים
 שילטוך הקמת ואילו כלל. ללבנון נכגסים הסורים היו

 בעלת מאשר יותר להיות יכלה לא בלבנון קוויזלינגים
וחולף. שולי ערך

 הרצאה, אותה אחרי שנה תשמ״ב, בראש־השנה ואכן,
 את שרון ביצע בינתיים כי שונה. באור הדברים נראו

 מאותן מאוד שונות היו המילחמה תוצאות אך — תוכניתו
תיכנן. ששרון

כדרך. התקלקל משה־
 אריאל שסבר מכפי זמן יותר הרבה ארכה המילחמה

 בתולדות ביותר הארוכה המילחמה הפכה היא שרון.
 מכפי גדולות היו האבידות תש״ח. מילחמת מאז ישראל,
 וחלקם חלקית, רק הושגו לעצמו שקבע היעדים שציפה.

כלל. הושגו לא

מראש ידע ד.״1ה ״העול□
והמאו מילחמת״הלבנון, של האמיתיים היעדים

 ״העולם על-ידי פורסמו האחרון, השבוע של רעות
לפרטי־פרטיהם• מראש, רב זמן הזה״

 מקיף מחקר אבנרי אורי ערך 1981 בספטמבר
 בתיבת לקראת שרון, אריאל של כוונותיו על מאוד

 כאיש״השנה בחירתו עם שרון על מאמר־הענק
 הזאת הכתבה במיסגרת הזה״. ״העולם של תשמ״א
 שהגיעה יסודית, חקירה פרי שהיה תסקיר, פורסם

 את שנשא התסקיר, ביותר. הגבוהים לדרגים עד
 (״העולם שרון״ אריק של המדינית ״המפה השם
 עמוד ,1981 בספטמבר 27ה־ מיום ,2300 הזה״

 נאמר כולל״. פיתרון :״לבנון הפרק את כלל )36
:בו

 ארבע בלבנון יש שרון) אריאל (של בעיניו
: קשר בזו זו הקשורות בעיות,  עז
הטרור, בעיית •.
הסוריים, הטילים בעיית <•
כמדינה, לבנון של עתידה ;•
הסובייטית. החדירה •

 למילחמות חלקיים, לפיתרונות מתנגד שרון ...אריק
 כל את לפתור יש לדעתו, אד־הוק. ולפעולות קטנות

 דוחקת. אינה השעה העת. בבוא ביחד, האלה הבעיות
לקפוץ. צורך אין

 אריק, לדעת לכלול, צריך לבנון בעיית פיתרון
 מאוחדת, ללבנון שואף הוא משיטחה. הסורים סילוק

 ואנשי ג׳מייל פיאר של שילטונם תחת שתהיה
הנוצריות. הפלאנגות
— במילחמה רק זאת להשיג שניתן אומר ההגיון

 אלא אחר, או זה יעד להשגת קטנה פעולה לא
 הלבנון, בעיות כל את לפתור שנועדה ממש, מילחמה
שרון: אליבא  סילוק הסובייטית, ההשפעה גירוש ד

 מאוחדת, לבנון וכינון אש״ף מחנות חיסול הסורים,
בישראל. הקשורים הנוצרים שילטון תחת

 .הבעייה את תפתור לא זו שמילחמה הנימוק
 אש״ף של המימסד את תזיז שרק מפני הפלסטינית,

 יכול אינו לסוריה, מלבנון הצבאיים כוחותיו ואת
 תפיסה לפי כי אריק. של בתפיסתו הדוגל את להרתיע

 על הדרומית, בסוריה יישבו שכוחות־אש״ף מוטב זו,
ישראל. גבול על בלבנון, מאשר ירדן, גבול

 בלבנון גדולה מילחמה של ...אפשרות הסיכום:
הסכמה :(קרי הבינלאומיים התנאים אס ובסוריה,

 את להוציא מגמה מתוך זאת, יאפשרו אמריקאית)
 ולהעביר לנוצרים לבנון את למסור מלבנון, הסורים

לעמאן. אש״ף את
■ ■ ! ■

בדיוק. שנה לפני הזה״ ״העולם חיזוי כאן עד
 ניתח המילחמה פרוץ לפני שבועות שלושה

 תוכניתו את מחדש )7 עמוד ,2333( הזה״ ״העולם
 ״המילחמה הכותרת תחת שרון, אריאל של

השאר: בין נאמר, בכתבה הדחויה״.
 לוחמים צה״ל, חיילי — הזאת המילחמה הרוגי
 חפים־מפשע אזרחים ובעיקר ופלסטיניים׳ •לבנוניים
 שומעים — הגבול עברי משני ובעיירות בכפרים

 עליה קוראים החדשות, במהדורת יום מדי עליה
 מילחמה על הרבה כל־כך דובר לא מעולם בעיתונות.

. שפרצה לפני . .
 השטח כל את תכבוש ללבנון, תפלוש ישראל

 במרכז הנוצרית והמיני־מדינה המיזרחית לביירות •עד
 את המילחמה תוך אל לגרור תנסה היא הלבנון.

 מוחצת. מכה עליהן גם להנחית כדי וירדן, סוריה
 הפליטים אלפי מאות ■ואת אש״ף כוחות את תגדיש היא

 תמסור היא סוריה. תוך אל מלבנון הפלסטיניים,
 הנוצרית, הימנית ההנהגה !של לידיה לבנון כל את
 מאוחדת, נוצרית למדינה כולה לבנון את להפוך כדי

ישראל. בחסות
 בין תיאום דרוש כזאת, מילחנ(ה לאפשר כדי
גורמים: שלושה
 הרצועה את להתיר הצריכה ממשלת־ישראל, 6

זממו. את לבצע לו ולאפשר אריק של
 את •לכך לתת הצריכה ארצות־הברית, ממשלת 4ו<

הירוק. האור
לשתף הצריכה בלבנון, הנוצרית ההנהגה ••
אחריה. ובעיקר במילחמה, פעולה

 ישראל פשוט: כולו העניין שרון, אריאל ...לגבי
 מאבדת קל, ניצחון נוחלת עצום, בכוח־אש פולשת
 מקימה השני), בצד רבבות הורגת (אך מעטים אנשים
 את זו בהזדמנות מחסלת בלבנון, נוצרית מדינה
איש״ף את משמידה ירדן, גם ואולי סוריה כוחות

פשוט. בעמאן. אותו משליטה או
אש״ף מאירגוני שאחד כמובן, מקווה, ...שרון

 לשכנע לו •שתאפשר כלשהי, רצינית פעולה יבצע
להגיב.״ ״מוכרחים כי והאמריקאים בגין את

כ הושמד לא אש״ף :הראשונה המטרה
לה. התכוון ששרון צורה

 נכבשה בדרום־לבנון אש״ף של המיני־מדינה אמנם,
 אש״ף אולם מלבנון. מחלק פונו אש״ף כוחות כולה,

 לירדן. מסוריה יידחף כי סיכוי כל ואין לסוריה, נדחף לא
 שם לתוניסיה, מערבה, אש״ף הנהגת .עברה זאת תחת

 לפתח תוכל היא מדינית. עצמאות של רבה ממידה תיהנה
 למנוע ביקש שרון שאריאל המדיניות היוזמות את שם

 מעמד את לסכן עלולות שהן מכיוון מחיר, בכל אותן
וברצועה. בגדה ישראל

 המילחמה, בתום קטן לא בעולם אש״ף של המדיני כוחו
 לסיפוח התנאים נשברה. לא הפלסטיני בעם ושליטתו

הורעו. אלא שופרו, לא לישראל והרצועה הגדה
 מסדר־היום סולקה לא הפלסטינית הבעייה

 הכריז ,השנה כסוף להיפך. אלא הבינלאומי,
מאמ כמרכז תעמוד שהיא רגן רונלד •הנשיא

 אש״ף של היוקרה כמרחב• שלום להשיג ציו
 של ■הפיסגה ובוועידת גדלה, אלא פחתה, לא

 כמארזקו, פאס כעיר הערביות המדינות ראשי
המר הדמות ערפאת יאסר היה השנה, כסוף
כזית.

 הזדמנות להן ניתנה אלא נבלמו, לא המדיניות יוזמותיו
טובה. יותר הרבה

 הנפת על־ידי הפלסטינית המהפכה סיום של הרעיון
 לחלוטין. הופרד אלא התגשם, לא בעמאן הפלסטיני הדגל
 ונפתח הפלסטיני, במאבק אחד פרק הסתיים היותר לכל
שרון. של לתפיסתו יותר מסוכן אולי — אחר פרק

מ סולקו לא הסורים :השנייה המטרה
לבנון.
 וצה״ל לבנון, של הדרומי הגבול אמנם,ימן הורחקו, הם

 הצבא אך דמשק. על המאיימות טובות, עמדות תפס
 נשאר הוא מוחצת. תבוסה ספג לא ואף נשבר, לא הסורי
עצמית. גאווה בעל יעיל, צבאי ככוח בשדה

 של הראשון השלב או — המילחמה כתוס
 כשהוא הסורי הצבא נשאר — המילחמה

 ב־ ומיזרחה, לכנון צפון כל את כידו מחזיק
לכנון. משטח 40/י>ס

 מדיני הסדר של במיסגרת ייצא אם וגם שם ייישאר אם
 לבנון, עתיד על רבה השפעה לסוריה תהיה — פנים־ערבי

 מילחמה היא האלטרנטיבה שרון. לכוונות גמור בניגוד
נוספת.

 למנות הצליח שרון :השלישית המטרה
 לא אך לכנץ, כנשיא אל־ג׳מייל כשיר את

להם. קיווה שהוא כתנאים
הכולל לבנון, משטח כרבע רק.על עתה מושל בשיר

. . . . • • * . . * 27 ו


