
חורבן של סיפורו ־ לבנון .
)7 מעמוד (המשך
 אש״ף לבנון. של המוסלמוים בשטחים נשאר
 הסורים, נוכחות עצם אך עצמאי, נשאר

 להישענות גרמו מדרום, הישראלי והאיום
 (קרי: אש״ף הנהגת של והולכת גוברת
 ברית־ ובעלת־חסותה, סוריה על פת״ח)

 את שונאים אש״ף שאנשי למרות המועצות.
 זכות־ מעין נוצרה ובנפש, בלב הסורים

 מנע הדבר אש״ף. מהלכי על סורית וטו
 עצמאית, יוזמה לפתח השאר, בין מאש״ף,

 כלפי יותר עיקבית מדיניות־שלום כגון
ישראל.

תו:1 חדאד שד וידחו ש
 בהס- המתקדם. הסורי הצבא ין ,ף
 כמעט נוצר צה״ל ובין ישראל, כמת *■

ריק. חלל במיקרה
 שכדאי בדיעה דגל רכין יצחק
 את יתפוס הסדרי שהצבא לישראל

 הבינלאומי הגבול של הלבנוני הצד
 הסתמך הוא וישראל. לבנון שכין

 אין שכה כרמת־הגולן, הנסיון על
הפלסטינים. מצד ופיגועים תקריות

 גבול לעבר הסורים התקדמו כאשר אולם
 כמו גדולה. צעקה בישראל קמה ישראל,

 פרשה גם השתלבה אז, שהתרחש מה כל
 ראש־הממשלה שבין העכורה במילחמה זו

 כדי פרס) (שימעון ושר־הביטחון (רבין)
(ובי ואנשיו פרס החלו רבין, את לנגח
 אדום״, ״קו על לדבר יעקובי) גם ניהם

 אותו. לעבור לסורים להניח לרבין שאסור
 כך להכרתו, בניגוד זה, ללחץ נכנע רבין

 ונוצר הליטני, לנהר מצפון הסורים נעצרו
ישראל. ובין ביניהם ריק חלל

 משה השמיע שאותו חזון הגשימה ישראל
יו (לפי כן לפני שנה עשרים כבר דיין
 נוצרי קצין ״לקחת :שרת) משה של מנו

 בלתי־ רב־סרן בלבנון.״ אותו ולהשליט
 הצפון מן הובא חדאד, סעד אחד ידוע,

 ליד נוצריות ״מובלעות״ בכמה והושלט
איזור־חיץ. ליצור כדי הישראלי, הגבול

 עליית ועם הספיק, לא הדבר
 מנהיני■ החליטו לשילטון הליכוד
 את לסלק שיש החדשים ישראל

 האוכלוסיה כל :״המחבלים״(קרי
 והאזרחית) הצבאית הפלסטינית,

כדרום־לכנון. השטח מן
נמ כאשר ,1978 באביב אורגן המיבצע

 ליד הגדול בפיגוע מצויינת עילה צאה
 מעשה־ תל-אביב. ליד הקאנטוי־קלאב

 רוחו, את והסעיר העם את איחד הזוועה
 גדולה, למילחמה לצאת היה אפשר וכך

״תג של במסווה מראש, רב זמן שהוכנה
מול״.

 מעין־כמוהו, אכזרי היה ליטני״ ״מיבצע
 בדרום־ האזרחית באוכלוסיה בעיקר ופגע

 (כמו פישעי-מילחמה הוליד הוא לבנון.
 המוני. לגירוש וגרם ושדה) פינטו מעשי
 חדאד. סעד לידי נמסר שנכבש השטח

 האו״ם, על־ידי שנשלח הכוח השתכן לידו
יוניפי״ל.

מידחמח נ1ע דמון:
 אך מורכבת מציאות ונוצרה ליטני, • י מיבצע מאז שקטו, כלבנון חיים ך*

זו: מציאות של עיקריה למדי. יציבה
כצפון. נוצרית מדינה קיימת •
 אל־ — אחת נוצרית ש״מיפלגה״ אחרי

 ״הפא־ בצרפתית או (״החטיבות״, ח׳טאב
ה הפאשיסטית התנועה שם על לאנגות״,
הנוצ המיפלגות כל את מיגרה ספרדית)

 מדי־ זוהי עליהן. והשתלטה האחרות ריות
 בני בהנהגת דבר, לכל עצמאית נת־זוטא
המנ הוא פייר, (האב, ג׳ימייל. מישפחת

 המפקד הוא באשיר, הבן, הקשיש; היג
האידיאו הוא אמין הבן והמדיני; הצבאי

 מיז- על גם המשתרע סדר, בה שורר לוג).
 בסוריה עתה רואה זו מדינה רח־ביירות.

 ומאחרי־הקלעים העיקרית, אויבתה את
 ובין הנוצרית ההנהגה בין מגעים קיימים

 שבהנהגת המתון והאגף ערפאת יאסר
אש״ף.

 מוסלמית־פלס־ קיימת,מדינה •
מאור זו מדינת־זוטא כדרום. טינית

הנוצ יריבתה מאשר פחות ומשוטרת גנת
בי המתחרים רבים, כוחות בה יש רית.

את בה משחקות מדינות־ערב וכל ניהם,
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 צבא-כיבוש בה יש־ העכורים. מישחקיהן
 אש״ף, הוא העיקרי המקומי הכוח סורי.

 אזרחי מינהל שם המקיים פת״ח, בהנהגת
ל ושרותי־רווחה, מוסדות־שיפוט מסועף,

מסתד הפלסטינים כמעט־סדיר. צבא צד
הח שגדל ככל הסורים. עם איכשהו רים
 ברית התהדקה ישראלית, פלישה מפני שש

יותר. זו

 של השילטון התבסס כדרום +
יש סוכן בו רואה כולו שהעולם חדאד,

 יוניפי״ל של לנוכחות דבר. לכל ראלי
צבאית. לא אך פוליטית, חשיבות יש

שב כמעט־מלחמה, פרצה 1981 בקיץ
 רובעי־המגו־ את ישראל הפציצה מהלכה

 המישרדים ממוקמים שבהם בביירות, רים
 אלה ואילו ואירגוניו, אש״ף של והמיפקדות

 וישובי־הגבול, קריית־שמונה את הפגיזו
 של חסרת־תקדים למנוסת־בהלה בגרמם

 לפני־כן עוד החדירו הסורים האוכלוסיה.
 לשטחים שלהם טילי־הנ״מ סוללות את

 הסורי שבצד הסוללות עם יחד לבנוניים,
הפ מהוות הן הסורי-לבנוני, הגבול של

היש חיל־האוויר של ליכולתו מכרעת רעה
סוריה. בעומק המתרחש על לפקח ראלי

 אר־ של מאסיווית פוליטית התערבות
 שהיתה המילחמה את מנעה צות־הברית

 הפסקת- נוצרה אמריקאי בתיווך צפוייה.
 בין הפסקת־אש זאת היתה למעשה אש.

 ממשלת־בגין אך וכוחות־אש״ף, ישראל
להס צד אינו אש״ף כי לטעון התעקשה

 הממשלה לאותה הפריע לא הדבר כם.
 פיגועים כי ושוב, שוב מכן, לאחר לטעון

 המיוחסים הכבושים, ובשטחים באירופה
 הפסקת־האש. של הפרה מהווים לאש״ף,

 לפחות זו, עמדה קיבלו לא האמריקאים
חלקית.

נווה ומון :שחן
לתפ־ שרון אריאל של כניסתו ם

 מכריע שינוי חל שר־הביטחון, קיד +
 גם וביניהם לקודמיו, בניגוד כי במצב.

ב מסתפק אריק אין בגין, שר־הביטחון
הסטאטוס־קוו. קיום

 תשמ״א, איש־השנה על בכתבת־הענק
 ומעמיק, מוסמך מחקר סמך יעל שנכתב

 של גישתו את )2300( הזה העולם ניסח
:כך שרון אריאל

 חלקיים לפיתרונות מתנגד שרון ״אריק
קט למילחמה ישראל־לבנון), בעיית (של

 לפתור יש לדעתו, אד־הוק. ולפעולות נה
העת... בבוא ביחד, האלה הבעיות כל את

לד לכלול, צריך לבנון בעיית ״פיתרון
 משיטחה. הסורים סילוק את אריק, עת

 תחת שתהיה מאוחדת, ללבנון שואף הוא
 הפאלאנ־ ואנשי ג׳מייל פייר של שילטונם

הנוצריות. גות

 להשיג שניתן אומר ״ההיגיון
 פעולה לא — כמילחמה רק זאת

 אחר, או זה יעד להשגת קטנה
לפ שנועדה ממש, מילחמה אלא
 אליבא לבנון, בעיות כל את תור

הסוביי ההשפעה גירוש דשרון:
 מחנות חיסול הסורים, סילוק טית,

 תחת מאוחדת, לבנון וכינון אש״ף
כיש הקשורים הנוצרים שילטון

ראל.
 את תפתור לא זו שמילחמה ״הנימוק

 את תזיז שרק מפני הפלסטינית, הבעייה
 הצבאיים כוחותיו ואת אש״ף של המימסד
 איש להרתיע יכול אינו לסוריה, מלבנון
תפי לפי כי אריק. של בתפיסתו הדוגל

בסו יישבו שכוחוודאש״ף מוטב זו, סה
בל מאשר ירדן, גבול על הדרומית, ריה

ישראל. גבול על בנון,

 תוך כצפון, המתנה ״(צפוייה)
 כלבנון גדולה מילחמה של אפשרות
הבינ התנאים אם — וססוריה
אמרי הסכמה (קרי: לאומיים

 מגמה מתוך זאת, יאפשרו קאית)
למ מלבנון, הסורים את להוציא

 להעביר — לנוצרים לבנון את סור
לעמאן.״ אש״ף את

ארי של לדעתו התייחס האחרון הפסוק
 לאש״ף לעזור לישראל שכדאי שרון אל

 שם ולהקים בירדן המלוכה את להפיל
 של .דעתו דבר. לכל פלסטינית מדינה
 משתלבת בלבנון יעדי־המילחמה על שרון

זו. בתיאוריה להלכה

במדינה
העם

ך ־11 ט ?1.ד־
,111x2 של בישראל

 מיהו נורמלי, מיהו
חולה־רוח? ומי מופרע

 האיש מיהו — לחולי־רוח בבית־חולים
? הנורמלי

 במקום בלתי־נורמלי הוא שפוי אדם
 באשר נורמלי, הוא חולה־הרוח ואילו הזה.
המקום. של לנורמה מתאים הוא

הבדי לפי היא, בתקופת־הליכוד ישראל
ה ״בית־המשוגעים הידועה, העממית חה

 המטופלים.״ על־ידי המנוהל בעולם יחידי
 אכזרית הלצה לתקן היה אפשר לאחרונה

 המנוהל ״בית־משוגעים זהו כי ולקבוע זו
 כבר הדבר אך הסגור.״ האגף יושבי על-ידי

הלצה. בגדר מלהיות חדל
 הוא, גודמן אלן .כשפע. מטורפים

 אך חולה־רוח. ואולי מופרע, אדם כנראה,
זו? קביעה של פירושה מה

הממשלה
ה ש היתר. א*711; הפלי

 מעשה ערבי ביצע אילו
בהר־חבית, הטבה כמו

אסון. השבוע מתרחש היה
 שמעשה־ בעובדה טמונה אכזרית אירוניה

 יהודי, על-ידי בוצע השבוע של הזוועה
משלו באחד ערבים. עשרות ופצע שהרג

 800 על ביותר המקודשים המקומות שת
ל קדוש שהוא ביום מוסלמים, מיליון

נוצרים. מיליארד
 וכמה כמה המתינו השבוע כל במשך כי

 — כזה למעשה בכליון־עיניים ישראלים
 היו יהודים. נגד ערבים על-ידי שייעשה

 ושהיו ללבנון, לפלוש שרצו האנשים אלה
 את שתצדיק משכנעת, לאמתלה זקוקים

 מע־ :הדוגמה האמריקאים. בעיני המעשה
ש ,1978ב־ בקאנטרי־קלאב, שה־הזוועה

ליטאני״. ל״מיבצע עילה שימשה

1978 ליטאני, מיכצע
קאנטרי־קלאב אחרי

המפ הגבול הישראלית, במציאות היכן,
ומופרע? נורמלי בין ריד

 מיליונים מאות עם יחד כולו, הציבור
 שני לא־מכבר ראה לכדור״הארץ, מסביב

מט עשרות של ממרחק היורים מתנחלים,
תק אחרי בלתי-חמושים, בני-אדם על רים
 בעידוד זכו כך על ידוי-אבנים. של רית

בגין. מנחם ראש־הממשלה, מפי רישמי
מופרע? מי נורמלי? כאן מי

 קנאים, שבועות מזה משתוללים בימית
 עמודים (ראה טירוף של באופוריה החיים

 צה״ל, חיילי את יום מדי המבזים ),25—23
 כל את והדורסים החוקים כל את המפירים

 שר־ של הגלוי בעידודו הדמוקרטיה, כללי
 צה״ל. על הממונה שדון, אריאל הביטחון,

צה״ל.
מופרע? מי נורמלי? כאן מי

 מאיר ״הרב״ של המטורפים חבורת
מארצות־ד,ב המופרעים אוסף על כהנא,

 בארץ מסתובבת ומברית־המועצות, רית
 ובתי־ ראשי־השילטון של מחסותם ונהנית

 כלי־התיקשורת. על־ידי ומפונקת המישפט,
 מארצות־הברית, המופרעים בה בולטים

מפ באין כאן להשתגע כדי ארצה שבאו
לפו שבכוונתם בפירוש הודיעו הם ריע.

הכ עשו ואף הרב־הבית, מיסגדי את צץ
ב אליהם התייחסו השילטונות לכך. נות

סלחנות.
מופרע? מי נורמלי? כאן מי

 גודמן אלן אם כשיגעון. השיטה
 מדוע לשאול יש חולה־רוח, או מופרע הוא

בי את מצאה שלו המחלה או המופרעות
 לא מדוע דווקא. ה ז מטורף במעשה טוייה

ער דווקא הרג מדוע אחר? במקום ירה
 למאות המקודש בחג־הפסחא, מדוע בים?

נוצרים? מיליוני
 שקס- כדברי חוקים. יש לשיגעון גם

 אדם אין הזה.״ בשיגעון שיטה ״יש :פיר
 בטלוויזיה, יום מדי לראות יכול מופרע

מטו מעשים על בעיתון, יום מדי ולקרוא
בהש ודתיים, לאומניים קנאים של רפים
 מכך להסיק מבלי ובחסותה, הממשלה ראת

המקובלת. הנורמה שזוהי

 גודמן, אלן של ממעשהו הסלידה כל עם
 הוא — ברכה בעקיפין בו שהיתה יתכן

 היו שבו המיבצע, ביצוע את איפשר לא
 בני- ואלפים מאות הסתם, מן נופלים,

ופלסטינים. לבנונים ישראלים, — אדם
 המתין כולו העולם השבוי. בגין
 היה לא ההרפתקני. למיבצע עצורה בנשימה

 ב״פי- מזמן דוגל שרון שאריאל סוד זה
 עמוד (דאה בעיית־לבנון של כזה תרון״

 שהוא בגין, מנחם שמא חששו רבים ).7
 את לרסן עוד יוכל לא יותר, זהיר אדם

 סבורים רבות בבירות שלו. שר־הביטחון
שרון״. של שבוי הוא ״בגין כי עתה

 ״מתיחות על מדברים הכל החלו לפתע
 שום היתה שלא אף — לבנון״ בגבול

 ממשלת- מצד הגלוי האיום מלבד מתיחות,
דיוו האמריקאיים לווייני־הריגול ישראל.

 משוריינות, אוגדות שתי ריכוז על חו
ה ,ואילו הגבול, את לחצות המוכנות
אוגדות. ארבע שם יש כי טענו סובייטים

 יחכה לא כלל שרון שמא חששו רבים
השג לדעת לפעול. כדי כלשהו, לתירוץ

 את לנצל ישראל רוצה הזרים, רירים
 בן־גוריון שדויד כשם איי-פוקלנד, משבר

להונ הפלישה את 1956 באוקטובר ניצל
במילחמת־סיני. לפתוח כדי גריה,

 כפי טועה שדון היה הדבר, נעשה אילו
לסוביי עזר מיבצע־סיני בן־גוריון. שטעה

הת המאונה. פלישתם את להשכיח טים
ל מאפשרת היתד, בלבנון ישראלית קפה

 העצים מן לרדת ולארגנטינה בריטניה
 היה כולו העולם טיפסו. שעליהם הגבוהים

 מקו- בקירבת הנערכת במילחמה מתרכז
ישראל. נגד ומתאחד המערב, של רות־הנפט

ב בר־  כאשר זה, עליון במשבר וגור. ל
 ישנו לא הלוחמים ורעיות ישראל אמהות

למ שעזרו אנשים, כמה הצטיינו בלילות,
 בעוד לדחותו. לפחות או — ההרג -את נוע

 חסרת־אונים נשארה שמיפלגת־העבודה
 רמטכ״לים שני קמו הנדון), (ראה ועלובה
 לא אך גור, ומוטה בר־לב חיים — לשעבר

המיבצע. רעיון את וגינו — רבץ יצחק
נמנע. זה — שבוע עוד — השבוע
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