
הישראלית התגובה היתה ואת ־ לביירות מעל כפירים של מטס

ד מתלקח שחב !פיתאום, פתע 6*  ז
!משיבר. /

 מתכנסת ישראל של הביטחונית תצמרת
 מטוסי-כפיר של מטם לישיגחת־זזחהום.

ביירות, ׳בשמי הפגנתיפוח שרך ישראליים
 מעל רועמת ובשאגה מחסום־תקול את1 שבר

הטחורים. הנוצרים לראשי
 מפני :המזהירים הקולות נשמעו :שוב
 הפעם הנרדפים. הנוצרים :נגד ׳אסלה מזקסד,

הסורים. מצד
 :את ראש־הממשלה מישרד הזעיק שוב
 נגד :והפרלמנטים״) (״:הממשלות העולם

 התייצבה שוב בלבנון. הנוצרי העם רצח
צב־ נגד מילולי מסע־צלב בראש ישראל

האיסלאם. :אות
ישראל של כלי־התקשורת מלאו שוב ז

 מפי סיפורים הפאלאנגות, מרדיו ציטוטים
 מפקדים מפי דיווחים נוצריים, דוברים

השני, הצד ׳לדיברי זכר בלי נוצריים,
 לציבור לתת ומחושב מודע נסי׳ון ותוך

 הנוצרי הצד יאת רק (והעולמי) הישראלי
התמונה. ישל

 קיבלה הישראלית דעודהקהל התוצאה:
ב הנעשה על יותר עוד מעוות מושג

 קילומטרים עשרות !פטה של במרחק לבנון׳
 על משפיעה דעת־הקהל ישראל. מגבול

 ׳לשטיפת־מוח הגורמת הממשלה, הממשלה.
 ופועלת ובהיזון־סוזר, :ממנה :מושפעת זאת,

עצמה. של הסילופים פי על
כ מתקדמת הלבנונית הטרגדיה \

עוד כה שוקעת וישראל נוסף, צעד

משוגעת ח נ תסס
ב המצב -המעוותת, התמונה פי '6*

 יבול תינוק וכל בהחלט, פשוט לבנון ת
 הנוצרים. את ושוחטים המוסלמים להבינו:
המוס מפני מתגוננים הגיבורים הנוצרים

 ו״ומחבלים״. סורים הם המוסלמים למים•
ב תומכת ישראל לבנונים. הם הנוצרים
 :וה־ הסיורים נגד :נוצרים, שהם לבנונים,

 :וזרים. מוסלמים שהם ״מתבלים״,
נוספת התקפה הוא עכשיו -שקורת מה

-------- מאת -------

■ ר נ אב י ר או
 על ה״טחבלים״) (!הסורים, הרעים ישל

שו יישראל הלבנונים). (הנוצרים, הטובים
 הרעים, מידי הטובים יאת ׳להציל איך קלת
ביטחונה. יעל להגן כך כדי ותוך

 זו לתמונה אין הצער, למרכה
המציאות. עס קשר שום

נו הלבנונית בטרגדיה האחרון הסיבוב
ו מורכבים, יותר הרבה ממאורעות בע

מסובכים. יותיר תחסה ׳תהליכים משקף
:העיקריים המאורעות

 מילתמת־ פרצה לבנון כצפון
 כין מילחמה לא :מקומית. אהים

 לב* כין או מוסלמים, וכין נוצרים
 לבנונים כין או ופלסטינים, נונים

ן אלא וסורים, י ם כ י ר צ ו נ ה  
ן י ב . ל ם מ צ ע

 !שור עדות בין מפולגים בלבנון :הנוצרים
אורתו אחרים, קאתולים (מארונים, נחת

 מיס- בין חכו׳), יוונים־קאתולים דוכסים,
 סל״םחלינדלאחמיים, (הפאלאנסות, לנוות

 ׳זיוהי חמולות■ בין יופו׳), ׳שחמרי־הארזים
 מעולים :מומתים שרק משוגעת, תיספוכת

ביה. מתמצאים ׳ביותר
 לבנון כצפון החדשה המילחמה

 סוליימאן של החמולה בין פרצה
י הפאלאנגות. וכין פראנג׳יה  שנ

בי והמאכק מארונים, הם הצדדים
ה עניין שום על נטוש אינו ניהם
 או כדת כמוצא, בלאומיות, קשור

כעדה.
על השולטת _ראשיח׳מולד,,8!1£_

ו (זוע׳רתה) ׳לבנון ׳בצפון חשובה עיירה
 מובהקת, פייאודלית ממלכה זוהי סביבתה.

 :ביימייד,׳ביניים באירופה ׳ששליט הסוג מן
ה (הפחאנג׳ים), ומושפחתו מיקומי מושל

ו מחוז, ישל האוכלוסייה ובראש עומדים
מקומי. פרטי צבא המקיימים

 ׳איל־כתא׳ב, הערבי: (ישימם הפאלאנגוית
 ׳בהנהגת מזיויינת מ״פלגד. הן הגדודים)
ה הוא פיאר, האבא, — ג׳ימייל מישפתת

 הכוח של המפקד הוא באשיר, ובנו, מנהיג
המזויין.

— יחזק פיאודלי ייסוד יש בפאליאנגיחת נם

 מסויי־ והמחלות שולטת, מרכזיית מייש׳פחד,
 ממיסגרת חרגה ר,יא אבל בה• ׳תומכות מות

 זוהי מיפליגה. למעין הפיכת צירה, פחאודליית
 צבא לה יש הראשית. המארונית המיפלגת

׳שטחים. על חיחלשית ׳ותייא מגויים, פרטי
 של הפאלאנגות בין בריית-ינוחייות קיימת
 הליברלית ״המיפלגה ׳ובין :ג׳מייל מיישפסת

 הייא שגם ׳שמעון, מ״שיפחית ישל הלאומית״
 מקו- סיאורלי גוף ובין ׳תערובת אלא אינה

 מים־ גם מעין־מיפלגה. ובין מי־חמולתי
 במייל עומד ׳ובראשה מאיריונית, היא יזו לנה

ב־ נשיא־המדינד, ׳שהיה מי הזקן, שמעון

 ה־ ישנות בסוף הקודמת, מילחמת-יד,׳אזרחים
׳.50

בדות זוועה
 להתלקחות גרם מה כיור לא איש £4
 סריג־ — הפיאודלים שני בין המיילחמה /

׳וג׳מייל. ג׳יה
 פריאנג׳יה אנשי הרגו ׳אתת, נדרסה ׳לפי

 היה ׳כן ועל הפלאנגות, של מפקדים שיני
׳במעשר,־׳תגמול. צורך


