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 איש ארנס, משה חבר־הכנסת הכנסת,
 עם הסכם־השלום ואוייב הקיצוני הימין

 היד־ בטלוויזיה השבוע השמיע מצריים,
 לעיתים הקיים, הניגוד על פילוסופי הור

המוסר. ובין הלאומי האינטרס בין קרובות,
 האינטרס כזה. סער אין קבע, כך בלבנון,

 עולים, המוסר ומיצוות ישראל, של הלאומי
אחד. בקנה זה, במיקרה  פער כאן שאין עיסו מסכים אבי

 :הפוכה פיכה כגדל אך כזה.
 כלכנון ממשלת־בגין של המדיניות

 נוגדת וגם כלתי־מוסרית גם היא
(להב ישראל של האינטרסים את
 ■האלקטורליים האינטרסים סן דיל
 לשיל- לחזור העלול הליכוד, •טל
הלבנוני..) הסוס גכי על טון
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 מוסר. כענייני תחיל ף
הח הלבנונית מילהמת־האחים ב

 בל־ רקע על שנים, שש לפני דה,
כהחלט. תי־מוסרי

 הנוצריים המארונים של הימני המימסד
 זאת עשה לא הוא במילחמה. שפתח הוא
 כי הנוצרים״, ״חיסול את למנוע כדי
 כלל איש הנוצרים. את לחסל איים לא איש
עליהם. איים לא

 המא- שהאצולה מפני נפתחה המילחמה
 מדינה הקמת מאז נהנתה, בלבנון רונית

 העמדות רוב מפליגות. מזכויות־יתר זו,
 רשמית שוריינו והחברתיות הממלכתיות

מוס — הלבנונים שאר בלבד. למארונים
אח מעדות נוצרים וגם העדות מכל למים
שנייה. ממדרגה אזרחים היו — רות

 לרפורמה רב לחץ נוצר הזמן במרוצת
 חילוני נורמלי, מישטר ולכינון במדינה,

הנוצ הפכו בינתיים כי בלבנון. ודמוקרטי
 תבע המוסלמי הרוב מיעוט• בלבנון רים

פלסטי אלפי מאות של נוכחותם זכויות,
 מרכז- את שהעתיקו מוסלמים, רובם נים,

״ספטמ אחרי ללבנון מירדן שלהם הכובד
 העצמי הביטחון את חיזקה השחור״, בר
המוסלמים. של

 ״שמאל״ המושגים נוצרו זה רקע (על
 זכויות־ על לשמור רצה ה״ימיך ו״ימיך.

 את המשרתים העדתית, והבדלנות היתר
 דד המארוניים. העשירים של האינטרסים

 בו בלטו כן ועל ברפורמה, רצה ״שמאל״
האינטלק הנוצרי הנוער לצד המוסלמים,

אש״ף.) עם ברית כרת השמאל טואלי.
 הרוצה המארוגי, המימסד אם

 של כמחיר אף זכויותיו, על לשמור
 — ״מוסרי״ הוא דם, של נהרות

 למימסד גם זה תואר להעניק ניתן
 ספק לי אין כדרום־אפריקה. הלכן

לכך. סוכן אכן ארנס שהפרופסור
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*  מן נהנה, בלבנון הנוצרי מימסד ך
 של מלאה מתמיכה הראשון, הרגע 1 י

 ממשלת- אגב, אז, שהיתה ממשלת־ישראל
המערך.

 משה של ביומנו רשומה לכך ההוכחה
 שנות בראשית עוד כי מסופר שם שרת.

 משה בתמיכת בן־גוריון, דויד הציע ׳50ה־
 להביא בלבנון הנוצרים את לעודד דיין,

נוצ מדינה ולהקמת ארץ אותה לחלוקת
נפרדת. רית

 נוצרי, לבנוני קצין לקנות אז הציע דיין
 כזאת. להרפתקה הדרוש את לו ולספק

 רב־סרן של קיומו על עדיין ידע לא אז
חדאד. סעד בשם אלמוני
 כי כרור אלה, גילויים כלי גם
 היה לא נוצרי לכנוני מנהיג שום
 היה לולא זה כסאכק לפתוח מעז

 ומדיני כלכלי צכאי, בגיבוי כטוח
 היחידה, המדינה זרה. מדינה מצד

 ונשארה היתה כחשכון, שכאה
ישראל.

 לנקוט ויורשיו בן־גוריון את הביא מה
ז עמדה ו ז
עלי שהטיל מיתוס, של בצילו חיו הם

 ענק קיים זה מיתוס לפי חיתיתו. את הם
 ומולו מודרני, גוליית מין מוסלמי, ערבי .

יש בודד. אינו דויד אבל הישראלי. דויד

 ישראל במרחב. אתנדדתיים מיעוטים עוד
 לצבור להם לעזור עימם, להתקשר צריכה

 ישראלית־מא- קואליציה תיווצר וכך כוח,
שהש רונית־כורדית-קופטית־ועוד־ועוד,

הערבי־מוסלמי. לענק תווה
 אווילית. מלכתחילה היתה זו תיאוריה

 הערבי- העולם ערבי־מוסלמי. ענק אין
הנוצ העולם כמו ומפוצל מפולג מוסלמי

כל גיאוגדאפי, מעמדי, מדיני, רקע על רי,
 אין־ יריבויות בו קיימות אידיאולוגי. כלי,

כל קבוצות חבלים, מדינות, בין ספור
 גלובליות, אוריינטציות וחברתיות, כליות

 ומה אישיים אינטרסים השקפות־עולם,
 רק היא דתיות עדות בין ההתחרות עוד.
המרחב. את המפצלות החלוקות אחת

 וישראל שלו, את עשה המיתוס אבל
מנ את .דחפה היא שפעלה. כפי פעלה
 לצאת אותם, עודדה או המאמנים, היגי

לגביהם. הרת־שואה הרפתקנית לדרך העו מול עצמם את כהעמידם

 להמיט עלולים הם כולו, הערכי לם
 שהרי, עדתם. ועל עצמם על אסון

ולח להמשיך צריכים הם ,כמונו,
 השינאה ומישקע הזה, כמרחב יות

כהם. להתנקם העלול עת הנוצר
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 האינט- בדבר מה למוסר. כאשר ה ן
? רסים 1

 תועלת להפיק יכולה שישראל יתכן
 נוצרית מדינודחסות של מקיומה כלשהי

 בישראל, כולה תלוייה שתהיה בלבנון,
בארצות־הברית. תלוייה שישראל כשם

כהר עולה המחיר כי יתכן אך
 הרפתקה זוהי כי הסחורה. על בה

 את לגרוף והעלולה סוף, לה שאין
 כל להן שאין למילחמות ישראל

ישראליים. אינטרסים עם קשר
הוכח. כבר הדבר

לג ואש״ף השמאל כוחות עמדו 1976ב־
 הישראלית העזרה למרות הנוצרים, על ביר

 או מסוגלת היתה לא ישראל הדיסקרטית.
 תחת בני־חסותה. לטובת להתערב מוכנה

 להתערבות להם, בצר הנוצרים, קראו זאת
הסורי. הצבא
נכ לא הסורים :זאת לזכור יש

הנוצ את ״לחסל כדי ללבנון נסו
על להצילם כדי להיפך, אלא רים״

כקשתם. פי
 שי- תוך ללבנון נכנסו הם כן, על יתר

יש ממשלת עם ומלא הדוק תוף־פעולה
 ושימעון רבין יצחק עמדו׳ שבראשה ראל,
 של רוחו ריחפה זו מוזרה ברית על פרם.
הדור. של הציניקאים מלך קיסינג׳ר, הנרי

ההסתע את לעצור כדי באו הסורים
שהכ הנוצרים, מעוזי על אש״ף של רות
ארו קרבות של בשורה מילחמה. עליו ריזו

 (ולמעשה, אש״ף כוחות עמדו ומרים, כים
 והצליחו הסורי, הצבא מול פת״ה) כוחות

 סעודיה מלך התערב המכריע ברגע לעצרו.
המת הסדר אש״ף ועל הסורים על וכפה
היום. עד קיים

 דגל תחת בלבנון, הסורים נמצאים מאז
 העיקרית כשמגמתם הרתעה״, ״כוח של
ולמ הצדדים בין איזון על לשמור היא
המוס השמאל ומן הנוצרי הימין מן נוע
לבנון. על להשתלט (ואש״ף) למי לש כדי כאיזון מעוניינת סוריה

בעקיפין. כלבנון לוט
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? זה במצב הישראלי האינטרס הו ^
 האור את רכין יצחק נתן כאשר

 ללבנון, הסורית לפלישה הירוק
 את תככוש שסוריה מוכן היה הוא

האח למילימטר עד כולה, לכנון
הישראלי. הגבול שליד רון

 האינטרס את תואם הדבר בי סבר הוא
:טעמים משני הישראלי

 לבנון, לתוך ייספג הסורי הצבא •
 איסטרא- מצב נוצר וכך ויתפצל, יתפזר

 או שיבוא מיקרה לכל לצה״ל, נוח טגי
יבוא. שלא
• ה והצבא צה״ל בין החוצץ גבול ׳
 הוכח זה שקט. גבול מטיבעו הוא סורי

 פעולות אין הסורים אצל ברמת־הגולן.
 כל כי יודעים הם פידאיון. של עצמאיות

 צה״לית להתקפה להביא עלולה תקרית
לחזית. קרובה דמשק עליהם. הת את שמנע הוא פרס שימעון

 הוא לגכול. עד הסורים קדמות
האדום״. ״הקו את שהמציא

 איס־ מחשבה לו היתה האם ו מדוע
 פעל לדעתי, מסופקני. אחרת? טראטגית

 בינו מילחמת־הקינטור רקע על רק כך
 מיל- לא מילחמות־היהודים, רבין. ובין

האדום״. ״הקו את הולידו חמות־הערבים,
 הפי־ התבצרות היתה התוצאה

 התקריות, הגבול, לאורך דאיון
 ה• יצירת המזוהם, מיכצע־ליטאני

 קצין של בראשותו ״מובלעת״
שכיר. לבנוני
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 הכל האחרונות. בשנים המצב היה ה י•
 הצבא לנוכחות תחליף שאין הסכימו (

 ברירה היתד, לא ולסורים בלבנון, הסורי
 מזה, הרוויחה גם היא שם. להשאירו אלא

שילמו. הערבים כי
 הבינו המוסלמי והשמאל הנוצרי הימין

להש האפשרות מהם אחד לאף אין כי
 כמה נוצרו למעשה כולה. לבנון על תלט

 מוסלמית־ בצפון: נוצרית מיני־מדינות:
ומוב־ < בביקעה סורית :בדרום אש״פית

המוסלמים! הנוצרים! הישראלים! הסורים! הפגיז! מי

המוס מובלעת־טריפולי — שונות לעות
 פרו־סורית נוצרית מובלעת בצפון: למית

 בצפון, היא אף פראנגיה, מישפחת של
 ועוד. בדרום, נוצרית־ישראלית מובלעת
מחולקת. נשארה ביירות

 ישראל, את ריסנו האמריקאים
 הסובייטים הנוצרים. את וישראל

 את והסורים הסורים, את ריסנו
 זמני איזון נוצר ״ף. ואש המוסלמים

ומסוכן. רופף
עכשיו? קרה מה כן, אם

הנוצ העובדות: לגבי ספק אין
 בסללם במערכה, שוב פתחו רים

הסורי. שבאיזור לזחלה כביש
 את משנה הדבר היה בכך הצליחו אילו
הנוצ המיני־מדינה את מרחיב האיזון,

 שער־ הסורים) שחששו (כפי פותח רית,
הסו סוריה. תוך אל לצה״ל נוסף פלישה

ה בברוטאליות שהגיבו, כפי הגיבו רים
להם. אופיינית

 הפאלאג* מנהיגי את ישראל דחפה האם
 המיס־ מן במיקרה, ולא לקוח, (השם גות
עו שרק או הספרדית), הפאשיסטית לגה
 ממשלת־בגין פעלה האם אותם? דדה

 שקיבלה או אלקטורליים, שיקולים מתוך
 מפד עודדה האם ? מאדצות־הברית רמז גם

 כדי ההתלקחות את החדשה שלת־רגן
? הסובייטים על בניצחון־יוקרה לזכות
 במהרה. נדע לא כך על התשובה את
 פעלו, הנוצרים :קרה מה רק יודעים אנחנו

יש נגדית, למיתקפה ועברו הגיבו הסורים
 לא או — נתנו האמריקאים התערבה, ראל

 לישראל, ירוק אור בטעות נתנו או נתנו,
נ״מ. סוללות־טילים הביאו הסורים

ב מצלצלים האזעקה פעמוני
ה האורות ובמוסקבה, וושינגטון

ה כמטורפים. מהבהבים אדומים
סי מבסוט. הוא ארנס פרופסור

 גואים. הליכוד של הבחירות כויי
בפחדנות. שותק העלוב המערך

 אינה ישראל כי מקווים האופטימיסטים
 וכי האמריקאים, אישור בלי לזוז יכולה

 אישור בלי לזוז יכולים אינם הנוצרים
 אינם הסורים :השני בצד גם וכך ישראלי.

סובייטי. אישור בלי לזוז יכולים
 הכלב אך עקרונית. — נכון זה
 בזנב, קצת לכשכש להחליט יכול

 קצת לכשכש להחליט יכול והזנב
בכלב.

 ב- בהתגרות, להגזים יכולים הנוצרים
 הקלחת תוך אל תיגרף שישראל תיקווה

 כך, לנהוג יכולה ישראל בעל-כורחה.
 ארצות־ את אחריה לגרור תיקווה מתוך

הסו בין לקרות יכול הדבר אותו הברית.
והסובייטים. רים

ה על־ידי גם מושפעים הגורמים כל
הלי המנהיגים. של האישיים אינטרסים

מאנ כמה בשילטון. להישאר רוצה כוד
חוזה- את להפר גם רוצים הליכוד שי

 התלקחות כי ומקווים מצריים, עם השלום
בצו להתערב המצרים את תכריח בלבנון

 למישטר החוזה. ביטול את שתצדיק רה
והוא וכלכליות, מדיניות בעיות יש הסורי

 רצוייה מבוקרת התלקחות כי לחשוב יכול
 ויתכן בכל, הכל לוחמים בוושינגטון לו.
כל-כך. שונה אינו במוסקבה המצב כי

 קו־ מתוך — מילחמה לפרוץ יכולה כך
 או זה איש של האיוולת מתוך צר־ראות,

 כמה קלת־דעת. הרפתקנות מתוך אחר,
בהיסטוריה? יש כאלה דגמות

 החיילים, ישלמו המחיר את
 והאוכלוסיה ולקבר, לקרב שיישלחו

 הקורבן תמיד שהיא האזרחית,
 המטבע הרפתקה. כל של האמיתי

ודמעות. דם הוא

חד בצורה כאן, לקבוע רוצה ני
■ :משמעית י

 חשוב ישראלי אינטרס שום •
בלבנון. מעורב אינו
״חי או ״רצח־עם״ של סכנה שום !•
 האוכלוסיה על בלבנון מרחפת אינה סול״

בפרט. והמארונית בכלל הנוצרית
בו מעשי־זוועה בלבנון היו אם !• י

 הצדדים, כל על־ידי בוצעו הם דדים,
 את השיגו המארוניות הפאלנאגות ודווקא

זה. רצחני בספורט האליפות
 אשר היתרונות בין יחם שום אין !•

 בלבנון, מהתערבות להפיק עשוייה ישראל
ה הסכנות ובין כלשהי, תפיסה פי על

 ברית- עם בעימות החל — בכך כרוכות
מצריים. עם השלום באובדן וכלה המועצות
 מחיר כל לשלם מותר כן אם אלא

בשילטון. הליכוד את להשאיר כדי


