
ער שערה הנוח !
פתוח, טנדר על רכוב פידאיון, ומץ ף* [
ביירות. של המרכזית הכיכר לתוך דהר •

שישי, יום של צהריים שעת היתד, השעה
ומטיילים, קונים המו והרחובות

— באוויר יריות מספר ירו הפלסטינים
 •הם כולה. העיר את שטף היסטריה של וגל

הזעקה. נשמע הכתאייב*!״ מטה על עולים
ה־ מרכז את תקפו לא הפידאיון אבל

מורת את להביע רק רצו הם פאלאנגות.
בו אותו שאירעה מהתנקשות־הדמים רוחם !

 נהרגו ושבה חרייה, חארת בשכונת קר
היתד, התקרית .30 ונפצעו פלסטינים שישה
הפאלאנגות. של מזויינים חברים בידי יזומה

 לסגירתם גרמה המרכזית בכיכר הפנטזיה
ה של ולהתרוקנותם השווקים של הנחפזת
 עד לרובע, מרובע התפשטו היריות רחובות.
 היא כולה לבנון בירת כי היה שנידמה

בוערת. מלחמתית חזית
 שבה והעיר האש, שככה שעה כעבור

 כדורים אלפי עשרות נורו נורמלית. להיות
— תושבים שמונה נפצעו באוויר. כולם —

תועים. מכדורים כולם |
 לסיומה באה היתולית, כמעת בצורה כך,

 המחנות ימים. שישה של ממשית מלחמה
ותומכי הפלסטיניים הפידאיון המתנגשים:

 הפלוגות, או הפאלאנגות, הן הכתאייב *
רגון שראשיתו נוצרי אירגון  צבאי־למח־ כאי

 שמרנית, ימנית מפלגה בינתיים ושהפך צה
ג׳מאייל. פייר של בראשותו

המסה ריו המצריות הפלאשת אנשי בלבנון: הפידאיון
הפאלאנגות. אנשי כנגד המקומיים, הם

הקרובות הבחירות סכנת
 מלפני הקודמת, כהתלקחות מו

 זו מלחמה גם נגרמה חודשים, שלושה ^
הפלסטי הפידאיון של התבססותם על־ידי

 מפני והפחד ישראל, עם הגבול לאורך ניים
צה״ל. של נרחבת פעולת־עונשין
הלב הצבא התייצב הקודמת, בהתנגשות

מ־ פעל הפעם הפלסטינים. נגד גלויות נוני

אנ מסורים, מורכב לדבריהם, זרוב,1_ תיים.
דמ לממשלת הכפוף אל־צעיקה, אירגון שי

שק.
מזי זה פוח פחדירת רואים הם

 האמיתית שכוונתה סורית, מה
לסוריה. לכנון את לספח היא
הש לא הסורים מופרכת. טענה זו אין
ל מארצם. הלבנון קריעת עם מעולם לימו

ש כשם לבנון, את הצרפתים הקימו דעתם,
 כראש־גשר — ישראל את הבריטים הקימו

הזר. האימפריאליזם של

 לפני נשיא שהיה הנוצרים, מראשי שיהאב,
 תקופת־כהונתו תסתיים (כאשר חילו. שארל

 מאוד יתכן חודשים, שישה בעוד חילו, של
 הוא זה צבא זו.) לכהונה יחזור שיהאב כי

הפידאיון. את לחסל כדי חזק די אך קטן
 מנותקת תהיה לבנון אזי יקרה מה אולם

 העדין הפנימי והאיזון הערבי, העולם מן
יתערער. ומוסלמים נוצרים בין

 את ממלאת הגבול על הפידאיון נוכחות
 הם ״מה ובחרדה. בשינאה הנוצרים מנהיגי

ה־ המנהיגים אחד מכבר לא אמר עושים?״

ת גו דוו מ
0טשתהיח■

 לא כי למדינאים הסביר הקלעים, אחורי
מפלסטינים. עם פשרה של מוצא יתכן

ה לנשיאות ובאות הקרבות הבחירות
לעמ המפלגות ראשי את דחפו רפובליקה

 ג׳מא־ פייר וראשונה: ובראש נוקשות. דות
 לאל־פתזז, מס־שפתים אומנם ששילם ייל,
 מ־ פלסטיניים ״מנהיגים להאשים מיהר אך

פלס שיחרור דגל את המנצלים סויימים,
השל הדמוקרטיים לחייה להתנכל כדי טין
 כמינהג אצלנו מתנהגים הם לבנון. של ווים

אוייב.״ בארץ כובשים
 פי- 17 נהרגו בה הראשונה, ההתנגשות

 הפאלאנגות. ביוזמת באה המארב, מן דאיון
 ההתנגשות תתפשט האם היתה: השאלה

לבנון? והמוני הפלסטינים בין עימות כדי עד
הסורית הפלישה סכנת

 גל־ עדין. לשעון דומה למון **דינת
 זה ומפעילים מסתובבים הקטנים גליו

 אחד, קטן גלגל של בשבירתו די אך זה. את
יתפרק. כולו שהמנגנון כדי

ו נוצרים רק כולל אינו העדין האיזון
ב כמעט השוות עדות שתי — מוסלמים

 של יותר הרבה מורכב פסיפס זהי גודלן.
 ודרוזים, מוסלמים שונות, נוצריות עדות

ואזוריים. מעמדיים משפחתיים, אינטרסים
 רק ,להתקיים יכול בלבנון העדין השילוב

 כל הבנת על המבוססת הדדית, הסכמה תוך
 בקיום משותף אינטרס להם שיש החלקים

משגשגת. לבנונית מדינה
 מיזר■ חרסינה של זו חנות לתוך

 והם - הפידאיון התפרצו חית
הכל. את להרוס עתה מאיימים
 כי טוענים בביירות הנוצריים המנהיגים

אמי־ פלסטינים הם מהפידאיון קטן חלק רק

 ופעיקר חלמונים, חרדים לכן
 פ־ סורית, פלישה פפני הנוצרים,
הפידיון. לעזרת מסע של איצטלה

הערבי המצור סכנת
 בי פשוטה. תשובה לכך יש כאורה ^
חסרת־ישע. אינה לבנון /

 יתקומם ללבנון, הסורי הצבא יחדור אם
 של ארץ לכבוש קל לא הלבנוני. העם נגדו

 המרחף האמריקאי, השישי הצי רכסי־הרים.
 כדי לרגע יהסס לא הוא אף באופק, אי־שם
פלישה. של במיקרה לבנון לעזרת לחוש

ש אינם סיירות מדינאי אולם
הפסיכו זו. אפשרות לקראת שים

 של מזו מאוד שונה שלהם לוגיה
פירושלים. עמיתיהם

 אמר לבנון," את יצילו האמריקאים ״אם
ל הגבולות את סוריה ״תסגור מהם, אחד

 ישראל. כמו מנותקת, תהיה לבנון צמיתות.
ה עם המיסחר — שלה הכלכלי הבסיס כל

 את תפתח סוריה ייהרס. — הערבי עולם
מקו את יתפסו ואלה וטרטוז, לטקיה נמלי

 בסים־הקיום סוף זה יהיה ביירות. של מה
לבנון.״ של

הישראלית הפלישה סכנת
 לבנון מנהיגי לפשרנות הסיפה גם ו *
 להתגרות יכולים הם אין הפידאיון. כלפי |

 עם לסחור עליהם כי הערבית, בדעת־הקהל
שלהם. לבנקים כספם את ולמשוך ערב עמי

 רצונם פי על לפעול יכלו אילו
עור למון שליטי היו החופשי,

כפידאיץ. טפח מכפר זה כים
פואד של למרותו נתון הלבנוני הצבא

 לישראל נותנים ״הם זר, לעיתונאי מרכזיים
 לטהר כדי לבנון, דרום את לכבוש תירוץ
היש שהצבא אחרי אבל מהפידאיון. אותה
 ייסוג הוא האם זה, חבל־ארץ יכבוש ראלי

שלא! כמובן משם?
 עין מזמן לוטשים ״הישראלים

 הדרושים הליטאני, של המיס על
 ה• ארצם. את להשקות כדי להם

 את להגשים להם עוזרים פידאיון
!"מטרתם

 לצבא־ לקרוא מנהיג אותו מציע לכן
הלבנוני. בצד הגבול, את לתפוס האו״ם

החשוף הגבול סכנת
ה רק לא התייצבו זו תפיעה גד ף
. ה הדמויות אחת גם אלא מוסלמים, ן

 כמאל — הלבנונית הצמרת של ססגוניות
ג׳ומבלאט.

 לבנוני, לאומן הוא דרוזי. הוא ג׳ומבלאט
יש לאומנים הם בישראל שהדרוזים כשם

שמא איש עשיר, בעל־אחוזות הוא ראליים.
 תפקיד זהו בלבנון ושר־הפנים. קיצוני, לי

רב־עוצמה.
 שואל האו״ם?״״ צבא לנו יעזור ״מה

ג׳ומבלאט.
 שכדי לי ונפתפר מהקר ״ערכתי

ישר עם שלנו הגפול את לתפוס
חייל. אלך חמישים דרושים אל

אל ארבעת היותר לכל לנו ישלח ״האו״ם
 אלף, 50 ישלחו ואם יעזרו? אלה מה פים,

עבורם?״ לשלם כדי הכסף את ניקח מניין
 הפידאיון, עם בהסדר ג׳ומבלאט דוגל לכן
 אחרי אולי — יקום שאמנם מה שזה ונראה

זעירים. מרחצי־דם כמה בפעולה ארינתח איש


