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ביי כביש בין דרום־לבנון, מהווה כיום

 ר.נוצ־ למובלעת ועד בצפון דמשק—רות
פלסטי מדינה מעין בדרום, רית־ישראלית

ה בידי השטח מוחזק רשמי באופן נית.
 המוסלמית־שמאלית־ הלבנונית קואליציה

 הוא שם השילטון למעשה אך פלסטינית.
 אש״ף, של הוא הצבאי הכוח אש״ף. בידי

 והשרו־ המינהל, את מאיישים אש״ף ואנשי
 וכלה באספקת־המים החל הציבוריים, תים

 בעל- זה לתפקיד נספג הוא במישטרה.
בקוא היחידי הגורם שזהו מפני כורחו,
והאנ האמצעים לו שיש המוסלמית ליציה

לכך. שים
 מדינה־פלסטינית־ דומה מוזרה, בצורה

 זאב בנימין של לתוכנית־אל־עריש זו גולה
 ביקש מאמציו, של מסויים בשלב הרצל.
 בצפון יהודית מדינונת מעין להקים הרצל

ברי לשילטוין נתון שהיה סיני, חצי־האי
ה המדינה להקמת עד כתחנת־מעבר טי,

 אז נתונה שהיתה בארץ־ישראל, יהודית
התורכים. בידי

מדינה־על־הסף, של זה רעיון

 ישגשגו ושהעסקים לביירות, יחזור ההון
מחדש.

 ג׳מייד של הקיצונית הגישה
 נשארה כיירות זאת. מנעה ושמעון

ה ומבותרת. הרוסה במצור, עיר
 לא העסקים חזר. לא שכרה, הון

מחדש. פרחו
 מבקש שהוא מפני מתון, הוא פרנג׳יה

ה המארונית׳ העדה שאיפת את לבטא
 הביא הדבר המצב. את להרגיע מבקשת

 עמיתיו־שותפיו־ עם התנקשות לידי אותו
הקיצוניים. המארונים יריביו,

ה ״החזית ישיבות את החרים פרנג׳יה
ה שלושת את אז עד שאיחדה לאומית״,
הר כך על כתגובה הפיאודליים. מנהיגים

 של קרוב־מישפחה הפאלאנגות אנשי גו
 ראש את פרנג׳יה הרג כנקמה, פרנג׳יה.

 בא כתגמול, איזור. באותו הפאלאנגות
 הפא- מאנשי 600כ־ :הגדול מעשה־הזוועה

 פרנ־ טוני של מעוזו אל התנפלו לאנגות
 יחד אותו הרגו סוליימאן, של בנו ג׳יה,

 בנו־התינוק של בגופו וילדיו. אשתו עם
כדורים. עשרים נורו טוני של

תותבת דוגל ממתין וגר קטוע* ת׳נוק
 המטרה, להשגת עד זמני כפיתרון
כ הפלסטינים אצל עתה התגשם

לבנון.
חד בלבנון הפלסטינים כי להביו חשוב

כמח וזר. זמני גורם שם להיות מזמן לו
 ולא לבנון, אדמת על נולדו כבר ציתם
אחרת. מולדת מעולם הכירו

 שמעון כאמיל משמיעים כאשר
 ״לסלק הדרישה את ג׳מייל ופיאר

 לבנון״. אדמת מעל הפלסטינים את
 תביעה מבטאים שהם יודעים הם

 יש כלתי־מציאותית. תעמולתית,
 מחוץ זאת, לבצע אחת דרך רק

 ל- האפשרות מתן :לודטמדת־עם
לפלסטין. לחזור לפלסטינים

 ״אין פלסטיני; מנהיג מכבר לא אמר
 את שונאים אנחנו בלבנון. עניין לנו

 כאן להחזיק מוכרחים אנחנו אבל לבנון.
!״לגדה שנחזור עד מעמד

ג ו ל י פ : ה וצרי הנ
ה ד ב ו קיימגת ע

 ש״הנוצ־ היא רביעית וכדת־יסוד *¥
 מלהיות מאד רחוקים בלבנון רים״ ?

מאוחדים.
 חמולות שתי בין קואליציה קיימת כיום

 ג׳מייל. של וזו שמעון של זו — נוצריות
 — השלישית החמולה מתייצבת מול אך
• פרנג׳יה. של זו

 ובין אישים כין ריב רק זה אין
 גם זה לריב יש פיאודליים. כוחות

פוליטי. רקע
 קרא המדינו!, כנשיא פדנג׳יה, סוליימאן

 את להציל כדי ללבנון להיכנס לסורים
הנו בהמשך דוגל הוא עתה גם הנוצרים.

ובוהו. תוהו למנוע כדי הסורית, כחות
לעו האחרים, הנוצריים המנהיגים שני

 מרחיקות- שאיפות בעלי הם זאת, מת
 שוכד של מסוגם הקיצונים, עם יחד לכת.

 מדינה להקים מבקשים הם רי-הארזים,
המנהיגים. הם יהיו שבה נוצרית,
 ה־ בלב חמורים חששות מעורר הדבר
 בעבר שהיתה השלטת, המארונית שיכבה
ב ששרר המישטר מן העיקרית הנהנית
קיוו מילחמת־האזרחים, סיום עם לבנון.

ש לקדמותו, יחזור שהכל זו שיכבה תה
■ ■35 ן

 של החמולה כל את הסעירה הזוועה
ה גדול הוא הבן־היורש הריגת פרנג׳יה.

הפיאודלית. בחברה פשעים
 רגוע טיפוס מלהיות רחוק עצמו פרנג׳יה

 עם מסוכסך כשהיה פעם, ושוחר־שלום.
 של לכנסייה הראשון ביום נכנס מישהו,

 36 ידיו במו והרג תת־מקלע שלף כפר,
ואשה. איש

הגדו שלושת שמבין החלש שהוא אף
 הנמצא בלתי־מבוטל, כוח מהווה הוא לים׳
הסורים. עם בברית עתה
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 האחרונים השבועות של המאורעות את ?
בביירות.
 בכלי־התיקשורת שמצטייר למה בניגוד

 בידי היא למאורעות היוזמה הישראליים,
גור בסורים, צולפים אנשיו הנוצרי. הימין

ב מגיבים הסורים אבידות. להם מים
הפגזות.

 ומצוייד מאומן בלבנון הסורי הצבא אין
להס רוצה הוא ואין בנוי, בשטח ללוחמה

 הסכימו משוס-כך במילחמות־רחוב. תבך
 חששו אז להסכמי־ריאד. בשעתו, הסורים,

 אש״ף, ובין בינם .המערכה תימשך שאם
 ועל בערים, הפלסטיניים הכוחות יתבצרו

ברחו להילחם יהיה הסורי המשוריין הכוח
וצור. צידון ביירות, בות

 רוצים הסורים אין עתה גם
מגי הם בקרכות־החוב. להסתבך

 הימין של הפרובוקציות על בים
 בביירות. כבדות בהפגזות הנוצרי

בהפ הם אך משיכים הגוצרים
האחרו כשבועות בייחוד — גזות
ה לדברי — שקיבלו אחרי נים,

 מאסי- אספקה — הזרים כתבים
ישראל. מידי בכד נשק של בית

 לאגוף כנראה, הסורים, ניסו השבוע
 שלו קו־האספקה ניתוק על-ידי הימין את

 של הנמל לביירות, מצפון ג׳וניה, מנמל
 ניכשלה הפאלאנגות, לדברי הנוצרי. הימין

 למתכונת חזרו והמאורעות זו, מיתקפה
תותחים של כבדה אש החלפת — הקבועה

ונה ועמדות בתים נהרסים שבה וטאנקים,
הקרקע. על תזוזה אין אך אזרחים. רגים
ב להשיג וג׳מייל שמעון מתכוונים מה
זו? שיטה

 על־ : מאליה מתבקשת התשובה
ביי כאיזור הקרבות חימום ידי

הנוצ כמובלעת גם פעם ומדי רות,
 הנוצרי הימין מבקש כדרום, רית

 הרפתקה לתוך צה״ל את למשוך
 צה״ל של נחיתה :למשל כלבנון.

 הופעת כי להם ברור ג׳וניה. בנמל
ה בעורף שם, ישראליים בוהות

 הסורים את תכריח הסורי, צבא
 ותביא צה״ל, עם לקרבות להיכנס

 טוטאלית מילחמה של להתלקחות
וסוריה. ישראל כין

הס כה ועד לכך, ששים אינם הסורים
 לימין עקיף סיוע בהגשת ישראל גם תפקה

 ומאסיבית. ישירה התערבות ללא הנוצרי,
 האחראיים האישים בקרב כי להניח יש

 מוועדת־החוץ־ (להבדיל בממשלת־ישראל
 בלתי־נבון אדם עומד שבראשה והביטחון,

 בעודף מצטיינים אינם ושחבריה ביותר
 להתערב החשק יותר עוד הצטמק אחריות)
 בקמפ־ ההסכמים חתימת אחרי בלבנון,
דייוויד.

הדיפלו ההתערבות באה זה רקע על
 הצרפתים. של זו וגם האמריקאית, מטית

מדיני״. ״פיתרון להשיג מבקשים הם
 הנוצרי לימין יעזור לא העולם כי ברור
 לבנון את להפוך — מטרתו את להגשים

 את לגרש פיאודלית־נוצרית, למדינה כולה
ה המוסלמים, את ולשעבד הפלסטינים

במדינה. רוב כיום מהווים
כ מדיני״, ״פיתרון כך, משום

 כימעט יביא, הקיימים נתונים
מדי ליטתי לבנון לחלוקת כהכרח,

 כצפון נוצרית מדינה — נות
 מסביב המוסלמי האיזור (.מילכד

כ מוסלמית ומדינה לטריפולי)
 הנוצרית המובלעת (מילכד דרום

 כמיקרה הישראלי). הגבול ליד
ביירות. גם תחולק כזה,

למ באות האחרונות הסוריות הפעולות
 את להוציא לפחות 'או כזה, פיתרון נוע

הנוצרית. המדינה מן ביירות

: ל א ר ש ת י ד ו כ ל מ ה
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 אלא למעשה, יהיה, לא כזה יתרון ^
ה בשטח. כבר הקיים המצב אישור ״■

 בין כוחות־או״ם להכניס הצרפתית הצעה
כו במדינה ואולי בביירות הצדדים, שני
יעד. אותו לעבר היא אף מובילה לה,

 הנמרצת התנגדותם על הודיעו הסורים
העו כאשר הנתון, במצב אך זה. לפיתרון

 להניח קשה ומפורר, מפולג הערבי לם
זאת. למנוע הכוח הסורים בידי יש כי

 במילחמה שיכלה שכבר העייפה, לבנון
 של אוכלוסיה מתוך בני־אדם, אלף מאה זו

 דבר, כל לקבל מוכנה מיליון, וחצי שניים
הנורא. לסבל קץ שישים ובילבד
 להדכה זה, פיתרון יתקבל ,אם

 הקיים המצב יתמסד למעשה, או
למע שיחזיקו הפלסטינים, לגבי גם

 לא משלהם, זמנית כמדינה טה
 חסות תחת ישראל, מגבולות הרחק

סורית.
ה את לשנות היכולים הגורמים אחד

ממ תתפתה אם צה״ל. הוא מעיקרו מצב
 אנשים של דעתם את לקבל ישראל שלת
 ועדת־החוץ־ יו״ר ארנס, משה ח״כ כמו

ש עליו מעידות שהתבטאויותיו והביטחון,
 מאשר פחות עוד לבנון בענייני מבין הוא
ב להסתבך עלולה היא אחר, עניין בכל

 והעלולה ישורנו, מי סופה שאת הרפתקה
 בקמנד שהוקם העדין המיבנה את לפוצץ

דייוויד.
 הכוונות אחת שזוהי מאד יתכן

 ושות׳ כהן גאולה ארנס, משה של
 העדה למגי,ני במפתיע שהפכו —

מגי לו שיש מי כלבנון. הנוצרית
לאוייבים. זקוק אינו כאלה, נים

 חיל-הים בידי מערב-ביירות של ההפגזה
 פעולה של קלאסית דוגמה היא צה״ל של

ב הזרים הכתבים חסדת־מטרה. צבאית
קילו כחצי נפלו הפגזים כי דיווחו ביירות

 באוכלוסיה ופגעו המוצהר, היעד מן מטר
 יכולה מה — כן לולא גם אך אזרחית.

 מטרה איזו לעזור? כזו מיקרית הפגזה
משרתת? היא מעשית

שנק במה המעצמות עסקו 19ה־ במאה
ב ספינות־תותחים״. של ״דיפלומטיה רא

 העצומה התסבוכת מול ,20ה־ המאה סוף
מגוחך. מהלך זהו לבנון, של

במדינה
דת

א ת ל רו תג ה ל

ת מו ם באו ל עו ה
 תורה גדולי

 ההתנחלויות נגד
המוחזקים בשטחים

 זכותם את מבססים גוש־אמונים אנשי
 על ארץ־ישראל שטחי בכל להתנחל

 ה־ ח״כי גם רבנים. ודעת פסקי־הלכה
 בעד בכנסת מלהצביע שנמנעו מפד״ל,
הי את ביססו קמפ־דייוויד הסמכי אישור

 ישובים לפנות ההתחייבות על מנעותם
בהסכ הכרוכה ההתנחלויות את ולהקפיא

וה הדת בשם זאת עשו הם אלה. מים
הצרופה. אמונה
 מנעה לא עצמה יהודית דת שאותה אלא
 אישור בעד להצביע אגודה־ישראל מח״כי

תמי נבעה לא שהפעם אלא ההסכמים.
 מההסכם כתוצאה רק בגין במנחם כתם

 פסק־ על מבוססת היתה היא הקואליציוני.
 הרב גדולי־התורה, מועצת נשיא של הלכה

 כפוסק הנחשב שך, שך. מנחם אלעזר
 קבע אגודת־ישראל, אנשי עבור העליון

 מיכשול הן ההתנחלויות כי מפורשות
 גוש־אמו־ אנשי טענת את וסתר לשלום

 למנוע התורה פי על חייבים כאילו נים,
העוז.״ במלוא ״ולהתנחל שטחים החזרת

ה הרבנים לכל שך ששיגר במיכתב
 הדים ושהיכה לאגודת־ישראל מקורבים

ה ״...עניין קבע: הישיבות בעולם רבים
באו גסה התגרות שזהו יוכיח, התנחלות

 היסודית מהטעות נובע והוא העולם מות
 שעבר מה כל שלדעתם הציונים, של

 מדינה לנו היה שלא מפני רק הוא עלינו
מדי כבר שיש ועכשיו משלנו, ושילטון

 שווה מדינה אנחנו יהודי, ושילטון נה
ה מדינות ושאר האומות כל עם בשווה
 על ונעמוד תקיפות יותר נראה ואם עולם,

 רבים יש אם ואף אוייבינו. ייכנעו דיעותינו
 נטיה זהו אבל אלו, ברעיונות הדוגלי
ה הוא וההיפך מחז״ל המסורה מהדרך

 להיות שלא להתחשב, לנו יש כי נכון:
 על תסבול שהיא מדינה שאיזה גורם

 שאלת אפילו או הנפט שאלת כגון ידינו,
 יוסיף זה כי ובבנקים, בעסקים ההשקעות

 שינאת־ישראל, להרבות המדורה על דלק
זה...״ בלי חסר לא אשר
 לדחיית קואליציוני רוב נוצר היה אם גם

 אגודת-ישראל היתה קמם־דייוויד הסכמי
 דעת ההסכמים. אישור בעד מצביעה

 אותם מחייבת גדולי־התורה מועצת נשיא
 כי גם קבע שך שהרב למרות זה, בעניין

 משום אינה הנוכחית בממשלה ״תמיכתנו
 שהיא מפני אלא דעתנו את מניחה שהיא
 להקדוש ובתיקווה מאחרת רעה פחות

 יהיה שלא להציל קצת שנוכל ברוך־הוא
גרוע.״ יותר

 עיר- יותר״. חשובים אדם ״חיי־
 ההיגיון על דתית סמכות בעל של עור

הפ אחר. ממקור גם הופיע שבהתנחלויות
 ראש ליכטנשטיין, אהרון הרב זה היה עם

ש שבות, שבאלון הר־ציון ישיבת־ההסדר
לדעו גוש־אמונים. אנשי נגד בגלוי יצא
 תוקף מישנה יש ליכטנשטיין הרב של תיו
 אלא הישיבות בעולם מעמדו בשל רק לא
 דב יוסף הרב של חתנו היותו בשל גם

 של העליונה הדתית הסמכות סולובייצ׳יק,
בארצות־הברית. האורתודוכסית היהדות

ש הירושלמי, יצחק לוי עם בראיון
 :ליכטנשטיין הרב הסביר במעריב, פורסם

 הארץ, ישוב כלומר כלשעצמה, ״התנחלות
 לאלמנה. גבול להציב חובה חיובי. דבר זה

 המחיר מה אחרים: גורמים גם יש אלא
 מידה באיזו הבינלאומי: המעמד מבחינת

המ עם המתיחות להחרפת הדבר יגרום
חלי שמא, מכך, וכתוצאה השכנות דינות

 כתוצאה אם מילחמה... תפרוץ וחס, לה
היהו של התמיכה להיפגע עלולה מכך
ב גם להתחשב צריך אז — בישראל דים

הזאת.״ נקודה
ליכטנ הרב אמר גוש־אמונים אנשי על

 מזדהה לא ואינני מזדהה ״אינני שטיין:
 עם ערכים, עם מזדהה אני זה. מחנה עם

 קדושת- של התחושה ועם אהבת־הארץ
המצי ראיית את מקבל אינני אבל הארץ.

 מול אל הארץ שלמות :כלומר שלהם. אות
 של לשיטתו יותר נוטה אני אדם. חיי
 אדם שחיי סולובייצ׳יק, הרב ומורי רבי
כש הארץ משלמות חשוב יותר ערך הם

לעצמה.״
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