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אחרת. גוויה של בכף־רגל להבחין אפשר ראשה ליד מרוסקות. למצלמה

במדינה
העם

<וודם ?ידר*א*ז
 במחבווז ברמשרהשגה,

כיירדת, של הפליטים
כמילחשה. ישראל הפסידה

 מדינת- של בתולדותיה שנה שום
 נוראה נצורה נפתחה לא ישראל

תשכדג. מאשר יותר
 בתישרי א׳ — הראשון יופר.
 עולם לדראון ייזכר — תשס״ג

ב הפחריד פשע-הפילחמה ביגלל
 ש* פשע מילחפת־הלבנון. ישל יותר
 כפה על פשחור שחור צל הפיל

בישראל. הבולסים המנהיגים פן
 ממשלת- הפסידה מדינית מבחינה

קו כבר במילחמת־ד,לבנון ישראל
 באה זו מדינית תבוסה לכן. דם

 של ביוזפת־השלום גילוי לידי
 ועידת־הסיס- בהחלסות רגן, רונלד

 בקבלת־הפנים בפאם, הערבית גד.
ו ערפאת ליאסר האפיפיור שערך

אחרים. מאורעות של בשורה
 מילחמת- היתד. צבאית מבחינה

פר ניצחון מלהוות רחוקה הלבנון
שים.
 ב־ ביירות, במחנות השבוע, אך

 של בגופות המרוצפות סימטות
 הרבה ישראל הפסידה וילדים, נשים
מוס תבוסה נחלה היא מזה. יותר
 שנים יעברו כי עד מוחצת, כה רית

 עד בשנים, עשרות ואולי רבות,
ממנה. שתחלים

 לפני עד שהיתה מילחמת-הלבנון,
שואה. הפכה אסון, שבוע

 כבודה את .האחרת. ישראל
 אלה קשים בימים הצילו ישראל של

 באופן יצאו אשר המפגינים, אלפי
 נגד והפגינו לרחובות ספונטאני

).8־11 עמודים (ראה הזוועה.
ב ישראל של ידידיה למיליוני

 במירקעי-הטלוויזיה שהסתכלו עולם,
 רווחה. אלה הפגנות היו בפלצות,

אחרת. ישראל שיש להם הוכיחו הן
 של בעשן מדמיע, גאז של בעננים

 במטר בכבישים, בוערים צמיגים
 ואנשי השוטרים של המהלומות

ו ההשמצות בגשם פישמר־הגבול,
 הפשע, על האחראים מפי ההכפשות

ארי בגין, מנחם כי העובדה נקבעה
 נציגיה אינם איתן ורפאל שרץ אל

 לא ובוודאי ישראל, של האמיתיים
הבילעדיים. נציגיה

ה הזעם, אך ;פשי. דיכאון
 העמוק הרגש היו לא והמחאה בושה

בישראל. השבוע ששרד ביותר
נפ דיכאון היה העיקרי הרגש

שי.
ה ישראל הפוני היו לא מעולם

 כפי מדוכאים. כה וד,הגונה טובה
השבוע. שהיו

 ישראלים בבתי דובר לא מעולם
 הגירה של האפשרות על הרבה כה
הארץ. סן

 הייאוש בארץ פשטו לא מעולם
השבוע. שפשטו כפי והתיסכול,

ה נרצחו וילדים נשים רק לא
 משהו נהרסו. בתים רק לא שבוע,

 הישראלי האדם של בליבו יקר
תח לו שאין משהו ונהרס. נרצח
ליף.

 האחראים של פשעיהם כל על
הזה. הפשע גם נוסף לטבודביירות,

מ כמעט כאמתלה. חקירה
 מי כל כי הדרישה עלתה אליה

 למאורעות כלשהי נגיעה לו שהיתר.
 עליו. שרובצת מי כל ביירות,
 כלשהי, עקיפה או ישירה אחריות

מייד. מתפקידו יתפטר
 ישראל של ההתנוונות בשפל אך

 מילחמת־ אחרי תשמ״ג, בראשית
 חסרת- דרישה זאת היתד. הלבנון,

 שר- לא ראש־הממשלה, לא סיכוי.
 אף ולא הרמטכ״ל לא הביטחון,

 התפטרותו. את הציע בכיר קצין
ל ניתן כאילו פנים העמידו הכל

ה בשיגרת כרגיל, בחיים המשיך
הוכ ישראל של ששמה אחרי יום,
מעולם. הוכתם שלא כפי בעולם תם

 את לשקול נאותו היותר לכל
 שנועד צעד — ועדת-חקירה הקמת
 ל־ ולחזור לוויכוח קץ לשים יותר

פסקנות. להסיק מאשר שיגרה,

:קרח זה כן
 חארן. את פגש הגרמני העגא

ל הוא  הדרגים מן הוראה קיג
ת האזרחיים ת  למי* חופשית יד ל

 הפאשיש- של המזויינות ליעיות
ם שים מיי מקו  החי* ״*לב — ה

 הבר* ״מישמר בהונגריה, *ים״
בקרו ״אוסטאשי״ ברומניה, זל״

 בשלו* חלינקח״ ״מישמר אטיה,
ה, הלאה. וכן באקי

ם הפאשישטים מיי מקו  פשטו ה
 וערכו היהודיים, הרובעים על

ם פוגרומים. בהם  נברים שחשו ה
וילדים. זקנים ונשים,

 אינו כי תודיע הגרמני המפקד
 אף וכי אלה, למעשים אחראי

ה לא גרמני חייל ב מעורב חי
ם הוא נעשה.  החליט כי הודיע נ
 וכך להתערב, דבר של בסופו
ת פעולות נמנעו יותר. עוד חמורו

 הנרמג• המפקד הובא כאשר
 ל־ הבינלאומי בית״המישפש לפני

 אחרי בנירנברג, פישעי״מילחמה
 לא אף התקבלה לא המילחמה,

ת ח  בדרך האלה. הטענות מן א
 ו־ למיתה כזה מפקד נידון כלל

להורס הו*א

 חייב במדינת־ישראל יהודי ל ^
ב הזה האסל הסרק את לזכור ״■

 לראות כדי היהודי, העם תולדות
ב בביירות ראש־השגה״ ,טבח את

הנכונה. פרספקטיבה
 הגון אדם ושום — יהודי שום

מ קיבל לא — כולו בעולם אחר
 של הפחדנית הטענה את עולם

 כאלה וביניהם גרמניים, מפקדים
 תמיד היו כי מכן לאחר שטענו

כאילו — מובהקים אנסי-נאצים

 ב* שהתרחש למה אחראיים אינם
 היתה ושלא שלהם, איזור־הפיקוד

ה הקוויזלינגים על שליטה להם
הגר שילטון־הכיבוש של מקומיים

מני.
 ובצדק — הטיל יהודי כל

 ?;ל האחריות מלוא את —
הגרמגי. ,השילטון

 באף כי לחלוטין ברור היה
 הצבא מצוי היה שבו איזור־כיבוש,

 כנופיה שום יכלה לא הגרמני,
 בלא לפעול מקומית פאשיסטית

 הצבא כאילו הטענה גרמני. היתר
 בוצע כאשר שם,״ היה הגרמני,לא
 אינה פשוט כלשהו, מעשה־זוועה

סו* — אחרים כללים שוםלעניין.
 _ מישפטיים או דיים ס

 אשר על לחול יכולים אינם
ככיירות. התרחש

נהנ-אישוס
 ר הסר:׳ דצכא', צנ0 ך•

 בספק, נתון אינו כלל המוסרי י י
עיקריו: הם ואלה
•  (או ממשלת־ישראל בפקודת י

ש בגין, ומנחם שרון אריאל של
 צה״ל נכנם הממשלה) בשם פעלו

ביירות. למערב
 הפך זה. לשטח שנכנס ברגע •
 ומלוא דבר, לכל צבא־כיבוש צה״ל

 שם שהתרחש מה לכל האחריות
 חד- באופן חלה והלאה עת מאותה
 ה־ שר ממשלת-ישראל, על משמעי
והרמטכ״ל. ביטחץ

•  מן הנשק פורק זה במיבצע י
ש הקטנות, המוסלמיות המיליציות

האובלוסיה. על אז עד הגנו

 מחנות־ את הקיף צד,״ל •
 כל ומנע בדרום־ביירות, הפליטים

 השליטה מהן. ויציאה אליהם כניסה
 רק לא מושלמת, היתד, צה״ל של

למעשה. גם אלא להלכה
•  כניסתם נמנעה זמן מאותו י

ה לכל ישראליים עיתונא-ם של
שטח.
הח והרמטב״ל שר-הביטחץ •
צה״ל חיילי את להכניס שלא ליטו

 ל־ להניח אלא עצמם, למחנות
 לערוך חדאד סעד ולאנשי פלאנגות
,טיהור.״ במחנות

 ערכו למחנות, הכניסה בעת #
ב פומבי, צבאי מיסדר הפלאנגות

צו זה מיסדר צה״ל. קציני נוכחות
ה הטלוויזיה על-ידי ושודר לם

ישראלית.
 על- נמסרו הסלאנגות לידי #

המח של תצלומי-אוויר צה״ל ידי
 אמצעי־התיקשורת דיווחו כך נות.

 הוגשה בי להניח יש הישראליים.
אחרת. מעשית עזרה כל גם

ב הפלאנגות פעולת במשך #
 האיר צה״ל הלילה, בשעות מחנות,

 על להקל כדי בנורים. הסביבה את
מלאכתן.

•  הפלאננות. שנכנסו ברגע י
 במרחק הכללית, השחיטה החלה

 מ־ מטרים ומאות עשרות כמה של
 36 נמשכה השחיטה אנשי־צה״ל.

 נשמעו היריות הדי ויותר. שעות
ש בר־דעת לכל ברור והיה היטב,

 גם מה קרב. של הדים אלה אין
 במחנות ממש של התנגדות ששום

צפוייה. היתה לא
•  ביום — שעות במה אחרי י

הידי הגיעו כבר — בבוקר השישי
 הנורא. הטבח על הראשונות עות

 לשגר החלו בביירות זרים עיתונאים
למ כך על הראשונות הידיעות את

העי :למשל בעולם. שלהם ערכות
 קיבל כבר לה־נזתד הצרפתי תון

ב טבח על הידיעות את בפאריס
ב הצהריים לפני גדולים ממדים

 בישראל שרים גם השישי. יום
המפק כי יתכן לא אז. כך על שמעו

 עדיין בסביבה צד,״ל יחידות של דים
 העדויות אח זה במועד שמעו לא

ו בודדים, ניצולים מסי הראשונות
 אלה ידיעות העבירו שלא יתכן לא

עליהם. לממונים
•  נוספת שלמה יממה עברה י

 לשים לצד,״ל הפקודה שניתנה עד
 כאשר רק זאת וגם — לטבח קץ

כ- לממדים הגיעה בעולם התגובה
)6 בענזוד (המשך
5 _
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במחנות. הדחפורים שעברו לפני בבוקר, שבת ביום זו לצד זו מאברה. בסחנהיהפליטים המדרכה ליד
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