
ישראל במילחמה: אחת מפסידה רק היתר■
או־צות־הס־ית במילחמה: אחת מרתיחה רק היתר!

־

והצבועהאד
זועם. שרון ריאל

■  תוקף הוא האמריקאים. על נועם הוא י
 שירושלים אומר הוא הזדמנות. בכל אותם
ו ימנו האמריקאים ושלא סימון, אינה

שהאמ יכריז מעט עוד שרים. כאן יפטרו
ו מטונפים, אימפריאליסטים הם ריקאים

״א בנוסח סיסמות הבתים קירות על יצייר
הביתה!״ — מריקאים

לנפשו• להכין ואפשר
הא על שרון עבד שלמה שנה במשך

ל מצליח שהוא בטוח היה הוא מריקאים.
האמרי הקטנה. אצבעו סביב אותם סובב

 גדולים, ילדים הם השתכנע, כך קאים,
מטומטמים. קצת נאיביים. תמימים,

 את לבסוף האמריקאים, נתנו וכאשר
 משוכנע היה ללבנון, שלו לפלישה האו-קיי

באף. אותם להוביל מסוגל שהוא לגמרי
 זה שכל מסתבר לפתע, והגה,

להיפך. אכל — נכון היה
ו הובילו ם ה ת ו  ניצלו הם באף. א

נאי חמים, היה עצמו הוא ואילו אותו.
מטומטם. וקצת מגודל ילד בי,

 גדול מפסיד רק היה במילחמת־הלבנון כי
ישראל. אחד:

 מרוויח רק זו חמה כמיל והיה
ארצות־הכרית. אחד: גדול

 שבו תשמ״ב, איש־השנה על מאמרי ף*
ל מילחמת־הלבנון את לנתח ניסיתי ■

אר בעצם, בה, שהשתרבבו טענתי עומקה,
 אריאל של מילחמתו שונות: מילחמות בע

 מיל־ צה״ל, של המטכ״ל מילחמת שרון,
 שהיתה והמילחמה בגין מנחם של חמתו

אלה. משלוש לאחת אף דמתה שלא בפועל,
 בה היו לא דברי. את עתה מתקן אני
חמש. אלא מילחמות, ארבע

 זו היתה החמישית המילחמה
ארצות־הברית. של

 ל־ נועדה שרון אריאל של ילחמתו **
יעדים: שלושה השיג י■!

מ הפלסטינים וגירוש אש״ף שבירת #
המחב ״מיפקדות רק (לא לסוריה לבנון
מי חצי כל אלא הלוחמים, רק ולא לים,״

 המיכשו־ את לסלק כדי הפלסטינים), ליון
לישראל. והרצועה הגדה לסיפוח לים

ישרא למדינת-חסות לבנון הפיכת #
 אשר ממשלת־קוויזלינגים בהנהגת לית,

ישראל. על־ידי תמונה
 השמדת תוך מלבנון, הסורים גירוש #

וציודו. הסורי הצבא
 ביל״ צבאית היתד, צה״ל מטכ״ל תפיסת

תפ בה מילא לא הפלסטיני העניין בד.
 כד סיגור כי מישני, היה הוא חשוב. קיד

 כימעט קטנה, כפעולה נראה חות־אש״ף
 השמדת היה המרכזי היעד סישטרתית.

 יחד שרידיו, וסילוק בלבנון הסורי הצבא
מלבנון. אש״ף, שרידי עם

 יותר פשוטה היתד, בגין של מילחמתו
 קריית- ילדי על באמת חשב הוא וריגשית.

 לתפוס רצה הוא הקאטיושות. ועל שמונה
 שיישאר קילומטרים, 40 של מרחב־ביטחון

 בחוזר,-שלום גם רצה הוא צה״ל. בשליטת
 הארץ ״ותשקוט :ד,בגיני בנוסח לבנון. עם
השנה.״ סוף עד ו״חוזה־שלום שנד״״ 40

האמריקאים נתגו כאשר אכל

 לנגד עמדו למיבצע, האו־קיי את
לגמרי. שונים יעדים עיניהם

 להיווכח כדי מעמיק בניתוח צורך ין ^
 הישראליות המטרות מן אחת שאף יי

 של זו — התפיסות שלוש כל מומשה. לא
 — בגין של וזו המטכ״ל של זו שרון,

המציאות. סלע על התנפצו
כמובן, היתה, ביותר החשובה התפיסה

 הוא המילחמה, את שיזם הוא שרון. של זו
את אחריו שגרר והוא הצבא את שהנהיג

 ישראל. של מדינת־חסות הפכה לא לבנון
 — ג׳מייל אל בשיר — המיועד הקוויזלינג

משוכ כן ועל שנרצח, לפגי בישראל בגד
 שרצחה היא ישראל כי רבים לבנונים נעים
 רחוק במקומו, שנבחר אמין, אחיו אותו.

מדי את להכפיף כלל חולם ואינו מישראל,
ישראליים. לאינטרסים ניותו

כאו סלכנון. גורשו לא הסורים
 שהפך הוא צה״ל פאראדוכסלי, פן

הסורים. לנסיגת כן־ערוכה
 הפכה לבנון שטח מכל צה״ל נסיגת

 כבר ברור הסורים. לנסיגת תנאי־בל-יעבור
לסר תהיה הבו־זמגית הנסיגה אחרי כי עתה

רג! מי מצוי: צבוע כל! מי ההו או ה

האו ואת כולה הממשלה את בגין, מנחם
פוזיציה.
ש היעדים משלושת נותר מה
ץ לעצמו הציב

 מנהיגיו להיפך. אלא נשבר, לא אש״ף
 העניין העולם. ברחבי כמלכים מתקבלים
העו של מסדר־היום הוסר לא הפלסטיני

 המוני. השולחן. במרכז מונח אלא לם,
וה בלבנון, נשארו הפלסטיניים הפליטים

 ממשלת־ גורלם. אחרי עוקב כולו עולם
 — חמתה ועל אפה על — נאלצת ישראל

 במו שהרסה אחרי בדרום־לבנון, לשקמם
לסוריה. שיסתלקו כדי בתיהם, את ידיה

 גורשה לא אש״ף הנהגת יותר: חשוב
 הקיצונית. לסוריה שועבדה ולא לדמשק,
 מן רבה במידה השתחררה היא להיפך,

ל עתה ומסוגלת עליה, הסורית השליטה
ל להביא שנועדה מדיניות־שלום, נהל

וברצועה. בגדה פלסטינית מדינה הקמת
העי שהמטרה כילכד זד לא
 הוגשמה, לא המילחמה של קרית
ההיפך. שהושג אלא
 לא שרון של האחרים היעדים שני גם

הושגו.

ל מאשר בלבנון יותר רבה השפעה רים
■־־ ישראלים.

 כהרג כחיי־אדם, נורא כמחיר
 כפגיעה המדינה, בפילוג רם, וכה

יש של מעמדה כאוכדן בצה״ל,
העו היהדות וכסיכון כעולם ראל

אפס. שרון קנה למית

* ה תיכנון את שהינחתה תפיסה ך
אירו על-ידי היא גם הופרכה מטכ״ל י י

המילחמה. עי
 כלכטן הסורי הצכא השמדת

 של ככישלון היה די הצליחה. לא
 מטרה לסכל כדי אחד, כקרב צה״ל

זז.
 לא אך אחורה, נדחף בלבנון הסורי הצבא

 בגיזרה היחידי הממשי הצבאי ההישג נשבר.
 כל אך — בלבנון הטילים השמדת היה זו

ה הם בלבנון הטילים לא כי ידע מומחה
 לחיל־האוויר העיקרית ההפרעה את מהווים

עצמה. בסוריה הטילים אלא הישראלי,

 אש״ף כוחות נגד הקטנה הפעולה ואילו
 כך כדי עד מאוד, גדולה פעולה הפכה

 לא שצה״ל המערבית, ביירות על שהמצור
 ה- של העיקרית לזירה היה לו, התכוון

מילחמה.
 את שהגדיש המכה, כא כסוף
הסיאה.

 גם הופרכו כגין של המטרות
 הוזה־שלום על לחלום מה אין הן.
 עד או השנה״ סוף ״עד לבנון, עם
הכאה. השנה פוף

— שבמינימלית המינימלית המטרה וגם
 בעזרת צד,״ל, שבשליטת הקילומטרים 40

 ומתרחקת הולכת — חדאד סעד המייג׳ור
 מיל- בעיקבות כי מאוד יתכן ליום. מיום

 ה״הישג״ את גם ישראל תאבד חמת־הלבנון
 של המובלעת — מילחמת־הליטאני של

 סעד הומלך שעליה בדרום־לבנון, ישראל
חדאד.

 המחיר את כחשבון לוקחים אם
מאוד. עגום מאזן זה הרי —

* ■ ו ! '1■

 לגמרי שונה נראית התמונה ולס
• ארצות־הברית. של מנקודת־המבט י

בוושינ האמריקאית המדיניות קברניטי
 ידיהם את לשפשף בהחלט יכולים גטון

מאוד. טוב נראה שלהם המאזן בסיפוק־מה.
מאו כימעט ההשקעות: כצד

לא. מה
 בניה, דם את השקיעה לא ארצות־הברית

 האחריות את עליה המטיל איש כימעט ואין
 ולמעשי- הסיטוני להרס האלפים, להריגת
הטבת.
 ותספק למילחמה, הנשק את סיפקה היא

 את להחליף כדי הדרושים הפריטים את גם
 תעשה היא שהתבלו. או שהושמדו הכלים

גל את תניע זו אספקה כי ברצון, זאת
ה המחיר הכושל. האמריקאי המשק גלי

 — בכסף הוא ארצות־הברית שתשלם יחידי
ש ההישגים לעומת אפסית השקעה וזוהי

השיגה.
ש המטרות היו מה לדעת כמובן, אין,
אלכ רגן׳ רונלד של עיניהם לנגד עמדו
 שרון לאריאל נתנו כאשר ושות׳ הייג סנדר

 להניח אפשר לפלישה. הירוק האות את
הושגו. שאכן ליעדים התאימו הן כי

מאוד. מרשימה רשימה וזוהי

911 ■ 1■
 במיבצע, האפסית ההשקעה מורת ^

 שרון באוזני שנלחשו היפות והמילים 4 1
 ארצות- השיגה בוושינגטץ, ביקוריו בעת

:הבאים ההישגים את הברית
 ד סוריה כין תהום נפערה •

 לסוריה וניתנה כרית־המועצות,
האמ למחנה לעכור גדולה דחיפה
ריקאי.

 צבאית דיקטטורה בלבנון הוקמה י•
 שארצות־הברית הסוג מן פרו־אמריקאית,

השלישי. בעולם מקום בכל אותו מטפחת
 הפרראמרי- למחנה רב חיזוק ניתן !•
 למדינות התקרב ואש״ף אש״ף, בתוך קאי

ירדן. וביכללן הפרו־אמריקאיות, הערביות
 (״תוכנית אמריקאית תוכנית־שלום •
 כל כימעט על־ידי בברכה התקבלה רגן״)

המער אירופה על־ידי וגם הערבי, העולם
בית.

 והצכאית המדינית יוקרתה י•
 מהלומה ספגה כרית־המועצות של

כ הסובייטית וההשפעה ככירה,
 שלא לשפל ירדה הערכי עולם
שנה. שלושים מזה כדוגמתו היה

)18 בעמוד (המשך
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