
ברכות קראו בהתרגשות, בידיהם נופפו וילדיהם בעליהם אל בני נפרדים ביירות במערבהמישפחה בני
למחרת לירדן. שעזבו מהחיילים ונפרדו בכו עידוד, ודיברי מיקירי•1 אש״ף חיילי משפחות

וילדים. נשים ישד גס יציאתם לאפשר ישראל ממשלת הסכימה להצטרף הורשו שלא ונשים אמהות העיר. את העוזבים הס,

 לחתוך היה אפשר רכ• היה מתח ך*
 העיתונאים עשרות בסכין. האוויר את י י

 הכניסה שליד הצרה בסימטה שהצטופפו
 עצב־ את להסתיר יכלו לא ביירות לנמל
 לא או יבואו לרגע: ציפו כולם נותם.
ז יבואו

 מערב־ מכיוון מטחי־היריות תיזמורת
ה למאורע מתח של נופך הוסיפה העיר

 צבא רגע: בכל להתרחש שעמד היסטורי
בפינוי. להתחיל עמד אש׳׳ף

 גדר־ לכיוון עצומה דהירה החלה לפתע
 !״באים הם הנה :צעק הצלמים אחד הנמל.

 ענד למצוא ניסו רצו, נדחפו. העיתונאים
נוחה. דת־תצפית

 ליד חלפו הראשונות המשאיות ארבע
 שעגנה גאורגיזס סול האונייה לכיוון הנדר

ב עמוסות היו המשאיות ארבע בסמוך.

 פלסטין דגל אחת כל על אש״ף, חיילי
בערבית. שלם מהן אחת ועל

ש המאורע עצומה. היתה ההתרגשות
 מתרחש: אומנם חודשיים מזה לו ציפו

ה המשא־ומתן ביירות. את מפנה אש״ף
הצליח. הגדול. הטבח את שמנע מדיני.

אדוני־ס
הארץ

ע ^ ב ת ר ו אי ש מ  הפיגו הראשונות ה
■ ב הארוך הבוקר של המתיחות את י

יותר.
 את התחילו ׳והצלמים מהעיתונאים רבים

 הנצו בטרם בוקר. לפנות 4 בשעה היום
עם־ ותפסו הנמל אל התגנבו קרני־החמה.

ה המנהיג ג׳נבאלס, ואלידנפרד *׳נבלם
 אש״ף ■מחיילי נפרד דרוזי

מתת־ צרזרווז ממחי יורה כשהוא המערבית, ביירות ברחובות

 סמטזזים הדי חבריהם. את לברך אש״ף אנשי של כדרכם מיקלע,
 למשך פסקו ביירות, במערב מיום כל במשך נשמעו והיריות

למחרת. הבוקר של ביותר מוקדמת בשעת מחדש והזזלו הלילה

הזה״ צוות..העולם
ת ו א 1 1 י ס

אש״ו צבא פינוי

 באותה ניצבו במקום טובות. דות-תצפית
 אף צבא־לביון. ואנשי צה״ל חיילי השעה

 לעצור ניסה הצבאות משני אחד חייל לא
 עם כי אז שיער לא איש העיתונאים. בעד
התמונה. פני ישתנו הצרפתים בוא

 ב- ״ל צד, שהקים למרכז־התיקשורת
 כאילו השמועות להסתנן התחילו בעבדה

 סיקור את תאפשר לא ממשלת־לבנון
 הגיע בדרך-לא-דרך אש״ף. חיילי פינוי
 אל ביירות, נמל אל הזה העולם צוות
ביותר. המערבי החלק

 של הנמל חיים שוקק כמה עד מפתיע
 יוונות, אונייה עגנה במעגן הפצועה. העיר

 נראו ומיטענים בשטח התרוצצו סוורים
 מיל- לא או מילחמה הרציף. על מונחים

שוב אינם ■בלבנון חיי־המיסחר — חמה
ההיס האירוע כאילו דומה לעולם. תים

 קלה, שעה בתוך להתרחש העומד טורי.
 כלל משפיע אינו מטרים, מאה של במרחק

בנמל. העובדים הלבנונים על
 נעול. לשער הגיע הזה העזלם צוות

 לזהותנו. שאל לידו שניצב איש־פלאנגות
 זד ולמראה כעיתונאים, עצמנו כשהצגנו

 מילמל הוא המכונית. של הישראלי סיספר
 < להוראה הקשיב מכשיר־הקשר, אל מה דבר

השער. את לנו ופתח
 ז׳נרד מון את אותם: ראינו המזח ליד
הכומ בעלי חייליו ואת דה־גולי בכובע

 כך אחר בג׳ים.• .נוסעים הירוקות, תות
 הולכים חימ״יו ואת קולונל מון אית ראינו
 ניגלו הצרפתיים החיילים עורפי. בטור

 מגולח, בעורף קצוצה, בתסרוקת לפנינו
 זרד על צרפת ודגל מצוחצחים, במדי־זית

עם.
 חיילים איש. בעדנו עצר לא זה בשלב

ו הקירות, לאורך שרועים היו צרפתיים
כש אך הענקיים. המחסנים על נשענו
 צרפתים חייל אותנו עצר המזח. אל הגענו
 החנינו המעבר. את עלינו ואסר קשוח

ברגל. ללכת והחלטנו המכונית את
 חייל לקראתנו רץ עוד, כשהתקדמנו

בצרורות. צרפתית שדיבר קשוח,
 שאינו באופן לנו אמר הצרפתי החייל
 להסתלק עלינו בי פנים. לשני משתמע
 אי- יהיו — אמר הוא — ולא מהשטח,

מיוחדות. נעימויות
 האלה החבר׳ה :מוזרה היתד. התחושה

 הם וכבר שעתיים, לפני רק לכאן הניעו
 צה״ל מחיילי יותר כאדוני־הארץ, מתנהגים
 פיהם, את להמרות טעם היד. לא לפניהם.

 לגו סיפר לכן קודם קצר שזמן גם מה
 הודיעו הצרפתים כי אמריקאי, עיתונאי

יירה. — להוראותיהם יישמע שלא שמי
ל שהגיעו הצרפתי לגיון־הזרים חיילי
 של השנייה החטיבה אנשי הם ביירות

£. הצנחנים .£  ללא החטיבה׳ קציני כל ?.
 מהחיילים חלק צרפתים. חם מהכלל, יוצא

 ומיזדוד פולנים קרואטים, אחרים צרפתים,
הולנ שווייצים, בהם יש אחרים. אירופים

אמריקאים. ומעט דים
ה לגיון־הזרים של השנייה החטיבה

 הצרפתי הנשיא כאשר התפרסמה צרפתי
 1 אותה שלח ז׳יסקאר־ד׳סטאן, ואלרי הקודם

ממדי בכמה פנימיות במילחמות להתערב
 • המעצנד המדיניות במיסגרת אפריקה, נות
 | תפקידו■״ החליפה היא בעת שלו. ■תית

שלום. של כשליחות משמשת
פוז לניון־הזרים של הראשונה החטיבה

 ניסתה שבמילחמת־אלג׳ידיד, אחרי רה
דה-גול. הנשיא נגד להתקומם

ארבעס
ת איו ש מ

הצר* לגיון־הזרים בין ■ההבדל ת
■  עשר תוך למדנו הפאדנגות ובין פתי י

הצרפתים, על־ידי שגורשנו אחרי דקות.

ז1מא
ח רי •ש• ש

ה — מ — ציל

סרגוסט׳ ענת

 צוותים שני עם אחת בסככה עצמנו מצאנו
 ירי־הפרידה הדי רב. המתח אמריקאיים.

ר. נשמעים ביירות במערב רו האמרי עי
ה משעות־הלילה במקום נמצאים קאים

 עםדת־תצפית לתפוס באו הם מאוחרות.
 להיות העומד ההיסטורי. האירוע לקראת
בעולם. הטלוויזיה רשתות בכל משודר

 הדי העיתונאים, פני על ניכר המתח
 תועים כדורים ברקע. נשמעים היריות
'מחסה. תופסים ואנחנו לידינו, חולפים
̂  ל־ אישורים. מבקש לבנת מצבא קצין

 הלבנוני הצבא אין. לנו אישורים, יש זדים
ה מדינות לאזרחי רק אישורים העניק

 דיפלומטיים. יחסים לבנת עם מקיימות
נש האמריקאים מהשטח, מסולקים אנחנו
 עשרות וראינו רב זמן עבר לא ארים.

שכולם מסתבר לעברנו. באים עיתונאים




