
אשליה! החלקית: הנסיגה
שך מ ד ה מו ע !27 מ

 המנסים יהנו האוראלי בקו
 השטח יתרונות. משני יחדור

 של תכסית בעל הררי זוא
 והאוסלוסיה עבותה, נמדדה

 לאוואלי וממזרח :מדרום
הגרילה. את ברובה נוהדת
 כסה לאוואלי מדרום מצויים אמנם

 האוכלוסיה רוב אולם נוצריים, פרים
 בה ומצויים שיעית, היא לו !מדרום
 ממיזרח אנטי־ישראליים. ■רמים

 אוכלוסיה יש השוף, באיזור אוואלי,
 בג׳ונבלאט, ברובה התומכת רוזית,
הסורים. עם ברית לאחרונה זכרת

מצפון שיקרה למה אשר

 הקרבות בעת האזרחים, במילחמת
 כוחות השוף באיזור לחמו הסורים, עם
 של המיליציה לצד אש׳ף של

 אחרים, לבנוניים וגורמים ג׳ונבלאט
 אם גם המשותפים', במיסגרת,הכוחות

 צבא כמו אחרים, כוחות שם יתפרסו
 הכוח או בספק) שמוטל (מה לבנון

 יעילים די יהיו אם ספק הרב־לאומי,
וחדירות. פיגועים למניעת
 שינוי נוספת: נקודה מעלה זה דבר
 יהיה שלאורכו הקידמי הקו של באופיו

פרוס. צה׳ל
 של המכריע רובו לאורך מצוי כעת

 אשר הסורי, הצבא בלבנון הקידמי הקו
לפעול אחרים וגורסים מאש״ף מנע

 שהנסיגה כן, אם נמצא
 לגדילה לפתוח עלולה החלקית

 צה״ל, נגד נוספת לפעולה פתח
 עד ממנה נמנעה אשר פעולה

כה.

ניתוק! ■היה #לא
 על־ידי שטופחו האשליות חת̂ 

 כי היא החלקית הנסיגה מצדדי
 העימות מן צה״ל יתנתק בכך

 גם כי להניח יש אולם הדרוזי־נוצרי.
תתנפץ. זו אשליה

 בין תקריות כמה היו כבר בעבר
יישאר שבה בגיזרה לנוצרים דרוזים

תקצו יא בקוובנות, החסון לא החדשה זנויסת
הגרילה את תחסל ולא תקופת־המילואים ;ת

בחאצביה ג׳נבלאט(האב) של תמונה
אוהדת אוכלוסיה

 22ה־ שישי, הנסיגה(ביום אחרי צה״ל
 הכפר את הפלאנגות הפגיזו ביולי,

 המצוי ג׳ונבלאט, של כפרו מוח׳תרה,
 הזמנה תהווה 'בה, המצויים

 ולהתנכל לנסות לכוחות־הגרילה
 יהיו אשר שבפיסגה המוצב אל לצירים

יותר. פגיעים עתה
 כוללת מילחמה של במיקרה

 המובלעת פותחת חסורים עם
 ועל לסורים, חדשות אפשרויות

 יהיה בזאת בפריסה פנים כל
 מחטף לבצע יותר קל להם

בכך. יחפצו אם ההר, לתפיסת
השאר, בין החלקית־נבעה, הנסיגה

 הכוחות כמות את לצמצם הרצון מן
 הקו הארכת אולם ללבנון. המוקצים

 לבנות יוחלט ואם זו, במגמה תקזז
 יספוג בכך, הכרוך כל על גדר־מערכת

וצאו!״ שניצחתם, ..הכריזוהפריסה בשטח לאוואלי, ממיזרח
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 לוט עדיין זה דבר — יאוואלי
:ערפל.

 את הדרודם מנעו בעבר אמנם,
 פלסטיניים אירגונים של :תבססותם

 עם יחד אלה, אולם חשוף, איזור
 לנסות עשויים מסייעים, ורמים
 קיימת כן החוף. מאיזור פעול

 כניסתם את יתירו שהדרוזים :אפשרות
 הקשורים פלסטיניים כוחות !ל

 אם לשוף, אחרים וגורמים סוריה
 על״ידי מאויימים עצמם את ■גישו

——28:פלאנגות.

צה׳ל. נגד באינטנסיביות
 יתפסו לא (אם החדש בקן

 שיפונה) השטח את הסורים
 או פלסטיניים כוחות יוכלו

 פעולות לבצע אחרים גורמים
 משום חופשיות, ביתר לאורכו

 ידם עליהם תכבד לא שכאן
מהס החוששים הסורים, של

תבכות.
 קטיושות ירי אפשריות: פעולות

 של ומוצבים בסיסים על ומרגמות
 מארבים והנחת לאוואלי, מדרום צה״ל

הקו. לאורר שינועו לסיורים,

המחודשת).
 תתחולל שאס להניח גם יש

 הנוצרים בין כוללת לחימה
 של הנסיגה אחרי לדרוזים

 לאיזורים גס תתרחב היא צה״ל,
 יש שכן בשליטתו, שיישארו

 של קרובים ריכוזים בחם
ונוצרים. דרוזים

 בלבנון שהיה שמה לזכור יש ככלל
 שיקרה מה בהכרח אינו והיום, אתמול

 היא שם ביותר הבטוח הדבר וכי מחר,
 המוצאת עדתית, בין שינאה של קיומה

קיצונית. באלימות ביטוייה את

 שידרה אחדים שבועות לפני
 על כתבה הישראלית הטלוויזיה

 ג׳זין איזור כי סופר ובה קו״האוואלי,
 בוצעו לא וכי המילחמה, מאז שקט היה
 לזמן סמוך צה״ל. נגד פעולות שם

 על מג׳ב של ג׳יפ עלה הכתבה שידור
 המוליך בציר ערב־סלים, באיזור מארב
 ושלושה נהרג אחד שוטר לג׳זין.
 מארב באיזור הונח למחרת נפצעו.

לנפגעים. גרם שלא נוסף,
 בהקשר שהתעוררו הבעיות אחת

לג׳בל־ברוק. קשורה החלקית לנסיגה
נסיגה לביצוע התוכנית

 על צה״ל את העמידה חלקית
 האם הדילמה: קרני קצות שתי

לא? או הג׳בל מן לרדת
 נמצא צה׳ל כאשר ההר, מן ירידה

 שוללת היתה לסורים צמוד בלבנון
 עליו, הנמצא בסיס־המוריעין את ממנו

 עבור בו הגלומים היתרונות כל על
 על־ידי .נתפס ההר היה אם צה״ל.

 הללו, ביתרונות זוכים היו הם הסורים,
נחיתות. של במצב צה״ל את ומעמידים

 ההר על להישאר ההחלטה
 שקו־ כך בקו, בליטה יוצרת

 ארוך דבר, של בסופו יהיה חזית
 קיומה כיום. שהוא מכפי יותר

 הבסיסים עם ברוק', ״מובלעת של
 שהצימצום כר נוספים, כוחות הדבר

החזוי. מן קטן יהיה בכוחות

לצאת! לצאת! •
רב ספק כי מעלה הדברים יכום ך*

 את החלקית הנסיגה תשיג אם
יעדיה.

 שתי קיימות זו לנסיגה
 האחת: נוספות: אלטרנטיבות

 בקווים בלבנון הישארות
 הסתלקות — והישנה הקיימים,

לבנון. מכל
 בוויאט־ דיין משה סייר 1966ב־

 הלחימה בחזיתות ביקר הוא נאם.
 ארצות־הברית צבא ובבסיסי השונות

 עם ונפגש ויאט־נאם דרום וממשלת
 עם המילחמה. את שניהלה הקצונה

 הישראלי הגנרל נשאל הסיור תום
 המילחמה לניהול ולעצותיו לדעתו

בוויאט־נאם.
 היתה דיין של תשובתו

 וצאו שניצחתם הכריזו ״רבותי,
מכאן!״

 אילו זו. לעצה שעו לא האמריקאים
 זאת, עושים היו אז, מוויאט־נאם יצאו
 בגו אך רגליהם, בין כשזנבם ספק, ללא

 שנים שבע משם, יצאו כאשר זקוף.
ארבע. על זאת עשו יותר, מאוחר

הזה. הלקח את ללמוד מאד כדאי
 כי אומרת ידועה אימרה

 למצבים, נכנסים אינם חכמים
 להיחלץ כיצד יודעים שפיקחים

 רחוקה היתה החוכמה מהם.
 ישראל את שהכניסו ממי מאוד
 לה שדרוש מה בלבנון. לבוץ
 שתוציא הפיקחות היא עתה

משם. אותנו


