
חלוקה לקראו!
 דשן־ ■שואל את דגדוו מנסה נובנוו הנוצר■ הימין

מחיר בכל את1 למנוע רוצים האמריקאים אר ־ מילחמה
 צה״ל את למשוך רוצים נוצרים ך•

 על מהלומת להנחית בלבנון, למילחמה 1 י
העוצ בעזרת יריביהם את לחסל הסורים,

הישראלית. מה
ב מילחמה למנוע רוצים האמריקאים

 הסדר מדינת־הארזים על ולכפות לבנון,
קמפ־דייוויד. בנוסח

 ש־ ממילחמה, להימנע רוצים הסורים
בלבנון. כוחותיהם את תתיש

 על להסתבך, רוצה אינה ממשלת־ישראל
קמפ-דייוויד. הסכמי אחרי וכמה כמה אחת

מעמד. להחזיק רוצים הפלסטינים
 כמיש־ האלה הגורמים כד צירוף

 בוודאות, כימעט מוביל, אחת וואה
 לשתי לבנון חלוקת :אחת לתוצאה
מדינות.
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ב המצב את נכונה להעריך די ^
כסי של קבוצות בעד ולמנוע לבנון, ,*
 ועדת-החוץ־והבי- חברי מקרב (בייחוד לים

בהר ישראל את לסבך הכנסת) של טחון
 אמי- על שוב לחזור יש מסוכנת, פתקה

לבנון. של תות־היסוד
אי לבנון ראשונה: עובדת־יסוד

ה מיפלגות בעלת מודרנית, מדינה נה

אינט או אידיאולוגיות על־פי מאורגנות
זרה. מפלי־&ה והסובלת רסים,

 הניתן מישטר עדיין קיים כלבנון
 פיאו■ כ״תיאוקראטיה רק להגדירו
דמי־הכיניים. נוסח דלית״,
על זו בארץ מאורגנים הציבוריים החיים

 והדבר ועדות, מישפחות של קווים פי
ה־ שהמוח הפנטסטית, התסבוכת את יוצר
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סרי אורי א
 כלל, בדרך מסוגל, אינו הפשטני ישראלי
ה בקרב רק קיים אינו זה מצב לתפסה.

 המישטר המשך למען הלוחם הנוצרי, ימין
המוסלמי. השמאל בקרב גם אלא הזה,

 ג׳מ- כמאל שנרצח אחרי למשל, כך,
כ ששימש הזקן הדרוזי הפיאודל בלאט,
 הסוציאליסטית ״המיפלגה של רישמי מנהיג

 אישיות במקומו באה לא המתקדמת״,
 הדרוזים, מקרב אחרת, ידועה שמאלית

 ירש מקומו את הפלסטינים. או המוסלמים
 הרחוק אך ונחמד, צעיר בחור שהוא בנו,

סמכותית. אישיות מלהיות
ב הפועלים הפיאודליים הכוחות מן חלק
שלמעשה ״מיפלגות״, להקים טרחו לבנון

 לא אחרים מוסוות. חמולות אלא אינן
זאת. אף לעשות טרחו
שלו הנוצרי במיגזר פועלים למשל, כך,

 מהם שניים שרק פיאודליים, כוחות שה
כמיפלגות: מוסווים

 פיאר (האב ג׳מייל מישפחת •
 אל- באירגון המחזיקה בשיר), הבן ויורשו,
(״הפאלאנגות״). כתא׳ב

 ב- המחזיקה שמעון, מישפחת •
הליברלית״. ״מיפלגה

 הקימה שלא פראנג׳יה, מישפחת •
בשלי הסתפקה אלא מיפלגה, לאחרונה עד
 בצפון המישפחתית הטריטוריה על טה

ועוד). אהדו זע׳רתה, (העיירה לבנון
 בשם אירגון הוא אחר, מסוג רביעי, כוח

 הקנאי הנזיר בהנהגת הארזים״, ״שומרי
 לבנו- מהדורה מעין שהוא קסים, שרבאל

הישראלי. גוש־אמונים של נית־נוצרית
 פיאו- כוחות שני קיימים ממול, במחנה

המח ג׳מבלאט, מישפחת — דרוזים דליים
 ומישפחת הסוציאליסטית, במיפלגה זיקה

מיפלגה. להקים אף טרחה שלא ארסלאן,
הסו — המחנות משני המוסלמים בקרב

 בהרבה. שוגה המצב אין — והשיעים נים
האינ מחנה — האמיתי השמאל בקרב רק

 את לשבור הרוצים הצעירים, טלקטואלים
חילו מדינה ולכונן כולו הזה המישטר

הפי החישוקים התפרקו — מודרנית נית
אודליים.

 הפיאודלים, מילחמת של סימן־ההיכר
אנשים נהרגים בלבנון והעדות: החמולות
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הפתוח שוק־היוקות מתקיים המתקנים, 1 3וועצי רבתים מתחת :ביירות מרב!


