
להשיב. אותם הכריח וכך עליהם, באש לפתות הורה שרון
 ויכוח ואחרי ניכר, באיחור הממשלה, מן השיג אז רק

בסורים. למילחמה האישור את ממושך,
 רכים האמינו עדיין למידחמה השלישי כיום
להש־ לאדיר, ניתן ״לא כי הקואליציה בצמרת

 היו כבר שעה כאותה הסורים.״ נגד תולל —
בעיצומם. הסורים עם הקרבות

 צפונה שם והתקדם לשפלת־החוף, צה״ל פרץ בינתיים
 בחזית ההתקדמות נעצרה כאשר הים. מן נחיתה בעזרת
 ניתנה — הסורית החזית — צה״ל לדעת העיקרית שהיתר.
דמשק,—ביירות כביש לעבר לפרוץ הפקודה בחוף לכוחות

בהיסח־הדעת, כימעט כך, הסורי. הצבא עורף על לאיים כדי
 המילחמה של המרכזית לעובדה מייד שהפך הדבר קרה

ביירות־המערבית. ניתוק כולה:
 הפד ופסיכולוגית, פוליטית צבאית, מבחינה

העי הזירה בביירות ״המחבלים״ על המצור
 ה־ נמשכה כיגללו בולה. המילחמה של קרית

 חמישה־ להימשך תחת ימים, 77 מילחמה
 ביגללו האבירות. רבו ביגללו ימים. שישה

 הנושא לניצחון־פירהוס, וקל בטוח ניצחון הפך -י
כמעלה. ראשון סדיני כישלון בחובו

ב״וות אחו, נוסו •
 בישראל קיים היה אילו נמנע, היה זה שכל תבן ^

 ארצות- של לאומי לביטחון למועצה הדומה מוסד
 המדיניות המטרות את לחבר ניתן שבו מוסד — הברית

 השתתפות תוך שלו, המיבצעי הצד אל המילחמה של
בכד. הקשורים הגורמים כל

ת רוע1ע־1קט •לד :..שטרן״לממשלה שרון גילה אילו גם נמנע היה זה שכל יתכן סב״דז
 בדרך באף אותה משך ואלמלא האמיתית. תוכניתו את

 וחצי־דבר דבר מבין בגין מנחם היה ואילו :בה רצה שהוא
 הזירה מן מנותק צה״ל היה ואלמלא צבא: בענייני

הפוליטית.
 תוכנית־מילחמה מראש מוכנה היתר. אילו בקיצור:

 הצבאית הפעולה היתד. שבה הכל, על מקובלת אחת,
מוסכמות. פוליטיות למטרות השלבים בכל צמודה
 תוכננה המילחמה קיים. היה לא זה כל

 כיזוב של באווירה נפתהה כיזוב, של באווירה
 המכוון, הערפל כיזוב. שד באווירה והתנהלה

 ;ערפד על נושף תוכניותיו, את שרון עטף שבו
 ככל כלתי־נמנעת תופעת־קכע שהוא הקרב,

סילחמה.
 הנסיבות כל קיימות היו אלמלא שגם מאוד יתכן אך
 בלי שהתקדמה, כפי מתקדמת המילחמה היתד. האלה,

לתוכניות. קשר
 חוקיות משדה, חיים יש מילתמה לכל כי

היא מתחילה, שהיא כרגע משלה. פנימית

 הדקי כאופן רק התלוייה משדה, צורה לובשת
המקורית. בתוכנית

 מעשיו אוייב. בה יש דו־צדדי. עניין היא מילחמה כי
 ומכיוץ המילחמה. ניהול על בהכרח משפיעים האוייב של

 כל — האוייב מעשי כל את מראש לתכנן שאי־אפשר
להשתבש. עלולה תוכנית

 מהלך על המשפיע אחד ■גורם רק הם האוייב מעשי
 רוחניים גורמים יש מראש. תוכננה שלא בצורה המילחמה,

 השטח, מיבנה כוודעמידה. של גורמים הצדדים, משני
 ואחד ואלף שונות, יחידות של ברמת־הלוחמה השוני

 של גדולים שהמונים בשעה המתעוררים אחרים גורמים
ולמוות. לחיים בזה זה נאבקים בני־אדם
 מילחמה שלו, הגדול המילחמתי האפוס מפירקי באחד

 המצביא של התנהגותו את טולסטוי לייב מתאר ושלום,
 בשערי בורודינו של בקרב קוטוזוף, מיכאיל הרוסי,

 גיבעה, בראש כסא על הגנרל יושב הקרב בשיא מוסקווה.
מתחילה כאשר לדבריו, דבר. עושה ואינו במתרחש חוזה

 לעשות. מה למצביא אין שוב צבאות, שני בין ההתנגשות
בני־אדם. של במאסות הטמונים בכוחות תלוי הכל  לא שאיש דברים מילחמה ככד קורים בך

 מתרחשים, הם מראש. אותם שיער או תיכנן
 ה־ שד פנימי הגיון פי על מעצמם, כאילו,

זאת. יודע הנכון המצביא עצמה. מילחמה
 צה״ל ששת־הימים. במילחמת ניתנה לכך בולטת דוגמה

גדות־התעלה אל והגיע המוכה, המצרי הצבא אחרי רדף
 משה שר־הביטחון, של המפורשת לכוונתו בניגוד —

 התעלה, מן במרחק־מה הצבא את לעצור שרצה דיין,
 במילחמת־ והצרפתים) הבריטים דרישת פי (על שעשה כפי

 התכוון לא שאיש התעלה, לאורך צה״ל היערכות סיני.
ההיסטוריה. מהלך כל את מכן לאחר שינתה מראש, לה

 אי- כך על החליט שאיש מבלי בהמשך. גם קרה כך
 שנקרא מה קם הנסיבות, בתוקף מעצמו, כאילו פעם,

מילחמת־ההתשה. והתפתחה בר־לב״, ״קו לאחר־מכן
 להתפתחות המילחמות מכל דוגמות להביא אפשר

 הקרקע, למיבנה עצמו את מתאים שנהר כשם כזאת;
 מחפשת כך הים, אל המוצא אחר הבלתי־נלאה בחיפושו

 המתאימה ההתפתחות את מעצמה, כאילו המילחמה, לה
למהותה.
 אהד יום ביירות. על במצור רצה לא איש

והרמטב׳יל בגין מנחם שרון, אריאל התעוררו
נצורה. ביירות היתה והנה —

 הגדול האחד, הפלונטר את הולידו השונים הפלונטרים
מכל.

חא־דאר׳ שרה־הקונ •
 לא שדה־קרב, לעצמו לבחור לאש״ף ניתן ילד!היה

■  העיר מאשר יותר לו מתאים באתר לבחור היה יכול י
ביירות.
 מרצונו בוחר אינו נורמלי סדיר צבא אף

 שי היתרונות רוב כי כעיר. להילחם החופשי
 בצפיפות, הבנוי בשטה מתבטלים כזה צבא

 או כלתי־סדיר לכוח עצומים יתרונות המעניק
סדיר־למחצה.

 צבא לעצור יכולה נחושי־החלטה לוחמים של חבורה
 התותחים המטוסים, עיר. של ובסימטאות ברחובות שלם

 מלוא את לפתח יכולים אינם הסדיר הצבא של והטנקים
 גם אך עיר, ולכתוש לנפץ יכולים הם בכרך. יכולתם

 בית במילחמת־העולם, שהוכח כפי רבה. תועלת אין בכך
 יותר, ואולי פחות, לא למגינים ומגן מסתור מעניק הרוס

לתלפיות. בנוי בית מאשר
 הצבא־בדרך של היתרונות כל בלטו הבנוייה בביירות

 הוא ביותר. חזקה מוטיבציה היתה לחייליו אש״ף. של
 מנהיגיו דרך־נסיגה. לו היתה לא הקיר. אל כשגבו לחם

בקירבו. ישבו הלאומיים
ו־ נשים ׳ כעיר היו אש״ף מחיילי לרבים
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