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הקדוש ■צחק במקום בא מנחם סאיוט

הצלב הסע
 ד.וא :בגין :טסחם בזכותו.של ולאמו ניתן אחד כר י-י

 לאור עושה הוא הנסתר. פני על הגלוי את !מעדיף \
במחשבים• קודמיו ועשו אשר ;את היום
 אוהב הוא אתיר: בחיסרון ובגין לוקה זאת לעומת1

יפות. במליצות נעימים לא־כל־כך דברים גם לעטוף
תוכיח. המוכח הגדר ופרשת
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ע ך*  אחד מעל הלוט את דאש־הממשלזז !הסיר שבו

ראש של ביותר ׳והממושכים הסודיים המיבצעים 1 1
בלבנון. הישראלית ההתערבות — הקודם הממשלה י

 מעניקה ישראל כי ברמז אף להזכיר היוד. אסור כה עד
 היד, ומותר צבאי. סיוע בדרום־לבנון הנוצריים לכוחות

הומןאנ״טרית״. ״עזרה על רק לדבר
 הטובה הגדר הצטיירה ה׳שיק־רייות הרשמיות ־בהודעות

 רפואית מזירה מעניקים שסו ידידותי, כמקום-,מיפגיש
לידי׳די־״שראל. וסיגריות לצמאים ומים להוילים,

 היא הטובה הגרר כי כגין מנחם גילה עתה
ובי סיוע לאספקת מקום־מעבר

 מתקפלים ׳האלה הכוחות :היו זה סיוע כהעדר
מזימן.

ההת את ■תיאר ,הוא בכך. הסתפק לא יראש-הטמשלה
 הנוצרים את המציל גדול, !אנושי פסעשה הזאת ערבות
 כי הרושם נתקבל !רצח-עם. של מסדייד ׳ממייבצע בלבנון
 אושוויץ, ניצולי הם ׳מאזרחיה רבים שנה היהודים, ׳מדינת

 אושוויץ למנוע ׳נדי המבורך הצבאי ׳כוחה את מפעילה
 שם הנוצרים !מן !חוסכת היא :לבנון. ,אדמת על ׳שניה

 באירופה היהודים של בחלקם שנפל המר הגורל את
הנאצית.

נרג ברפרי־תוכהה ,בגין ומנחם פנה התלהבותו בשיא
 תבע הוא צרפת. ,אל !ובעיקר הנוצרות, ואירופה יאל שים
 !כפי בדדום־לבנון, הנצורים הנוצרים לעזרת לחוש :מהן

 1095 בנובמבר שקרא אוירבאן׳ האפיפיור ישראל. שעושה
ה הקבר לשיהרור למסע־צילב ולצאת באקדופה לנוצרים

יותיר. רב בלהט דיבר לא הכופרים, מעול קדוש
 מסע־צדב שד האמיתי טיכו את נבדוק הכה

 עתה כו :ושממשיך הקדוש, יצחק כוי שפתח זה,
מנחם. סאינט
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 כגילויי בגין של הודעתו נתקבלה לא עולם ף
 פועל צה״ל כי גלוי סוד זה הייה מכבר זה׳מרעיש. ויי

 ידיעות כך עד פירפמו ׳העולם עיתוני כלבנון.
אין־ספור.

 רחבי בסל נטושה :מילחמת־האזרחים היתר, ־כאשר
 חיל־הים שהטיל המצויר על בחיו״ל העיתונים דיווחו לבנון,

■ המוסלמי״ ״השמאל בידי נתון שהיה החוף על הישראלי
מוסלמיים, בוהות ושל לקואליציה לקרוא שרגילים (כיפי

 הנוצרים של מנהיגיהם ואיש״ף). שמאליות, נוצריות קבוצות ,
 דווח פעם מדי ישראלי. ינשק שבידיהם מלא בפה הכריזו

 חיל־האוויר׳וסוחות-היבשה שיל פעולות על העולם בעיתוני
 היריבה, (הקואליציה הנוצרי״ ״הקמין לטובת צה״ל, של

 ומנהיגים השמרנקות הנוצריות הערות יאת !בעיקר שכללה
יומניים). מוסלמיים
 סמילחמת- שהתערבה היחידה המדינה היתד, לא ׳קשיראל
 התבוסס שלנו במרחב אינטרסים ולו שקש !מי !פל האזרחים.

 :ככל רווחים להפיק ,כדי ,ודמעות דם של הזד, בבוץ
 וארצות- עם אמיץ שקתוף־פעולה תוך פעלה ישראל שניתן.
 אחרות ומדינות בנוצרים. הן אף שתמכו וסוריה, הברית
ובמוסלסים. באש״ף תמכו — לבנון תושבי במוכן, שידמו, המחיר את

ודרוזים. ונוצרים :מוסלמים ;ופלסטינים לבנונים ,
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במילה זרות מדינות התערבות ישל התופעה צם
 דד כתולדות כיסובן, עתיקה, ומקומיות מות־אזרהים ^

 כד אוכלת והשינאה אח, רוצח אה באשרעצמה. אנושיות
 לאוייב שיקרא מי תמיד יימצא טובה, חלקה

 מדינות יש ותמיד אחיו. נגד לו ולעזור לכוא הזד
העכו כמים לדוג המוכנות רחוקות או שכנות

כזאת. חמה ל מי של רים
 בקמי כאלה, רוגימות יכטה ׳מכירה היהודיות ההיסטוריה

 החשמונאים צאצאי השני. הבית ובימי הראשון הבית *
ביני בסיכס־כים ולהתערב ארצה לבוא לרומאים שקראו

 של נורא מיבצע שהפכה השנים, שלושים מילחימת הם.
 כל של העליזה בהשתתפותן והשמדת-ארץ, רצ׳ח־עם
— וומי גרמניות. סמולסמת־אהים החלד. השכנות, המדינות

 במיל־ כשימחה לא.השתתף — ארצות-הברית עד מיפאן
הבולשביקית? המהפכה ׳אחרי הרוסיות. חמת־האזרהיס
 מתעטפת היא ישנה־נדשנה. היא התופעה

הוכה ואמת, צדק על רמים בדיכורים תמיד

 את תמיד מהווה והיא ויראת־שמיים. אנושית
 פוליטיקה של כיותר הציניים הגילויים אחד

אכזרית.
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 יצחק של עיניו לנגד עמד ישראלי אינטרס יזה ט
 הראשון למסעחהצלב לצאת החליט כאשר הקדוש, 4\

או#1י:■ י. בלבנון?
 תיאום על לשמור היה העיקרי שהמניע לוודאי קרוב

 את יזמו ובלבנון שבני-יהסותה וארצות־הברית, עם הדיוק-
 הכוהו,ת התגברות יאת למנוע ,כדי ׳מלכתחילה, המילחמה

הארזים. בארץ השמאליים
 בלבנון לערוך הקד, — וביותר !והבולט — השני המניע

 לחסל כדי בירדן, השחור״ ״,׳ספסמבד ׳מיבצע על הזרה
הפידאיון. אירגוני ואת ןאש״ף את

המור ספק להטיל ,אפשר החכמה? ימן זה יהיה האם

קרה מה בלבנון: כפריים ם! י ה ל

 הימין רביו. יצחק באוזני ׳בשעתו זאת, ועשיתי בכך,
 לדכא ׳כדי הסורים. לפני הלבנון שערי את יפתח הנוצרי

 הגוצי שיעבדו המקומיים, המוסלמים ואת הפלסטינים יאת
 כי יאמין כסיל רק ולצמיתות. לסורים ארצם את דים

הלק רואים הם שבה זו, ארץ אי-יפעם ייפנו הסורים
. ____ סוריה־רבתי• ההיסטורית, :ממולדתם . . . . . . . .  הפלסטיני !הזאב את להרחיק רצתה ישראל

הסורי. ׳האריה כא ובמקומו מגבולה,
 ארץ־ לבנון. במרבית מיליחטת־האחים ג׳סתיקמה יכך

 — התנ״כית האזהרה סורי. שטח־חסות הפכה הארזים
 אקטואלית. הפכה שוב — הדעה!״ תיפתה ״׳מצפון
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במסע לפתוח רביו יצחק את שהביאו מניעים ך* ומפוקפקים לבנון, ובדרום עתה המתנהל זה השני, צלב 1 ן

 הוא ישראלי אינטרס איזה לדעת קשהוד1
משרת.

 לפחות ״ש ני האמינו ,בישראל רבים ׳מ>וימחי־:ביטחון
 סורי, מומשל תחת לבסון. ,של ב״סוריזציה״ אחד יתרון

 אין בגולן הישראלי-סו׳רי בקו ׳פידאיון. ׳פעולות אין
 הלבנוני הצד את הסורי הצבא תפס אילו שעז׳לוודגריזלה.

 רגיעה ספק, כל בלי !מבטיח, היה ישראל עם הגבול של
זה. בגבול שוטפת

 פיספוטים של בסבך הסתבכה ישראל ממשלת אולם
 להגיח יכלה לא ׳ושוב ,אדום״, ״קו על תי-מח,ושביס סל

 שמנע היחידי שהגורם לי ׳נרמה הגבול. ,אל להגיע לסיורים
 הממשלה בה הזרה ,אילו יוקרה. של גורם היה זאת

 כסימן כנסיגה, ככישלון, ׳נראה הדבר היד. מ׳סיסימותיה,
חולשה. של

 הצבא וכץ הגבול כין ריק חלל נוצר כך
 מיל- עתה מתנהלת שכו שטח־הפקר — הסורי

חכזת־האהיס־זוטא.
 הסורים זה. באיזור הנוצריים :בכפרים תומסת ישראל

 לבלום כדי עליהם, השנואים הפלסטיניים, בכוחות תומכים
צד,״ל. את
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 האמיתיים הממדים את מגלים כנין מנחם כרי ^1

זה. באחור הישראלית ההתערבות ישל 1

 הפועל המקומי הנוצרי הכוח גסה, בשפה להשתמש ,אם
 שיל הרוסי״ ש״הצסא ,כשם קשראלי, ׳מכשיר הוא ■כאן

 שהצבא כשם ,או גרמני, מכשיר היה ולאסוב הגנרל
בריטי. ומפשיר היה אנדרם הגנרל של הפולני

הסיוע .
שמנחם וטוב ישראלי. הוא הארטילרי

 להתמיד תחת מלא, כפה עתה זאת גילה כנין
 עובדות להסוות קודמיו של האווילי כניסיון
אלה. בולטות
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 המת- זיו, זעירה במילחמד, הישראלי האינטרס הו •4*
גבולה? על ניהלת 1*1

 שונות, גירסות כמה לפך להיות יכולות
:למשל ועוינות. ידידותיות

ה הפידאיון את מעסיקים ה״׳לבסוניים״ הכוחות •י
!מלפ בעדם מונעים י הם !וכך בשטח, הנמצאים פלסטיניים

 הצבא משרת היה הזאת המטריה את אך ישראל. ׳נגד עול
 בעיק- האדום״ ״הקו על נעצר ׳ל׳הלוא יעילות, ׳ביתר הסורי

ישראלי. אולטקמטום בקת
 המדינה גבוליות להרחבת ישראלית קנוניה :זוהי •
 להרחיב היהודים של ההיסטורית המז׳קמה ימן ,חלק בצפון,

 כמובן, מאמינים, בכך הליטאני. לנהר עד !מדינתם את
ההסתד :שהגישה המפה על מסתמכים הם הערבים. ,רוב
 הגבול היה ושלפיה ,1919ב־ לוועידת-השלום הציונית רות
צידון. ליד לעבוד צריך ארץ־ישראל ובין סוריה בין

 כלפי עמדותיה את ולשפר ׳ישראל של ני׳סקון זהו •
 ומכבר לא הבלתי-,נמנעת. הבאה, המי,לחימה לקראת סורי!־״
 כי באירופה, נפגשתי ׳שעימו ׳פלסטיני, !מנהיג לי סיפר
 זה בשטה ׳לעצמו ליצור צה״ל ,מבקש הסורים לדעת
הסו קווי־ההגנה עקיפת !תוך דמשק׳ לעבר לזינוק בסיס
בגולן. ריים

 פתחה לדעתי האלה. הגורסות בכל !מאד מפקפק איני
 ללא ,לבנת בדרום השני במ׳סע-הצלב הקודמת הממשלה
 אינרציה. ׳מתוך בומעט ברורים, ׳ועדים ללא רבה, מתשובה

 נגררו שהאמריקאים ■כשם זו הרפתקה לתוך נגררה הוא
 רק נמצאה האידואו׳ליו׳גיה ויאט-ניאם. של ההרפתקה לתוך
 יוחסי- של ,תחבולה הקא הטובה״ ״הגרר מעשה. !כדי תוך

!מוצלח. ואתר־תיייחות ציבור,
 נשפכים ודמעות דם שהרבה חוששני אך

 מוגדרת מטרה כלי אליה אומללות במוכלעות
 נקברים ילדים נהרגים, ונשים נכרים כלשהי.

הצד משני מומגזים כתים של ההריסות תחת
 כלא זה וכל — לעיי־מפולת הופכים כפרים דים,

לעין. נראית תכלית
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£  טראגית. תוצאה ולהוות עלולה זה מיכצע י
 יותכן אך חסות. תוצאות היו המקוריים למסעי־הצלב /
 הנוצרית האוכלזסיה חיסול היחד, העיקרית התוצאה כי

(!$1׳! במרחב.
 האוב- ׳רוב :סמנה מאירופה, נו־שאי־הצלב הגיעו ׳פאשיר

 השיל- הנוצריות. העדוות עם ובלבנון בארץ־הקודש לוסיה
 המק׳ו־ והנוצרים ׳ביותר, ׳סובלניים היו המוסלמיים ׳טונות
!בשלווה. חייהם את ,חיו ימיים

 שכניהן, ובין ׳מדינות־הצלבנים בין המי׳לחמו׳ת אך
 המוסלמית הקנאות להתלהטות גרסו ישנה, 200כ־ שנמשכו
 עפו, של המזח מן הצלבנים אחרון קפץ כאשר הרדומה.

 ללא המקומית הנוצרית האוכלוסיה, נותרה ,1291 בשנת
 בתרבות התבוללה לאיסלאם, לעבור נאלצה היא מגן.

הנוצ בקמינו. נותרו ממינה עלובים שרידים ורק השלטת,
 ניגעים ישראל לצד בדרום־לבנון עתה הלוחמים רים
אלה. :שרידים עם

 התפקיד על בגין, :מנחם של הרמים דבריו לשמע
 מבצבצות הנוצרים, על ׳בהגנה ישראל ׳שממלאה הנאצל

:אלה. היסטוריות ׳תמונות
 אחרי הימובלעת בכפרי לנוצרים יקרה מה

ז הזיה מסע-הצלב גמר
תסתיים, הישראלית ההתערבות בי בר־דעת לכל יברור

הימים. מן ביום
 מוכתמים שיהיו הכפרים, לבני אז יקדה מה
 ושהערבים ישראל, עם שיתוך־הפעולה בכתם
בוג ישראליים, קוויזליננים עתה בהם רואים

ך משרתי-האוייב דים,
עליהם? להגן ישראל תוכל האם

׳ה שגם חושש ואני אכזרית, שאלה זוהי
אכזרית. תהיה תשובה


