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 מסויימת להחלטה ששותף מי כי
 וראשונה בראש כולי וזה — זו

 — איתן ורפאל שרון אריאל את
בעליל. פושע־מילחמה הוא

100 ,פ דיר־יאפין

י י י י י ^

שחתו. שמולו או בפניו, נורה (מימין) ה הו מונ ת ר >8ה־)נולמה ה ב מ ט פ ס ב
 ומוסדות אובייקטיביים בינלאומיים

 כך על דיווח הזה העולם אחרים.
הישראלי. לציבור בהרחבה
 את שהכניס שמוען מי

הש כלי למחנות, הסדאנגות
 מחשכה מתוך ופיקוח, גחה

 טכח, כחם ייערך שלא
 בדתי־ שהוא עצמו על מעיד
 או דביל או כדעתו שפוי

שקח•
 מפי באה ביותר חשובה הודאה

 שהעניק בראיון עצמו, הרמטכ״ל
 משמעות את שתפס לפני למעריב,
חו ״אני :איתן רפאל אמר העניין.

ה את ומכיר שהכיר מי כי שב
ל צריך בלבנת הפנימיות בעיות

 היחד. לקרות. שעלול מד. שזה דעת
 ולמוות לחיים מילחמת־אזרחים כאן
 של עמוק מישקע ונוצר העדות, בין

 הרצח לפני עוד היה זה וכל איבה,
 בהל- כבר אל-ג׳מייל... בשיר של

 לא לנקמה... זעקות שפעתי ווייה
אי אנחנו כי זאת, את למנוע יכולנו

הפלאנגות.״ על שולטים ננו
 הפלאנגות את להכניס ההחלטה

דו שרמתם אנשי־חדאד, את (וכן
בחומ עליה עולה אף ואולי לזו, מה

המו לטבח היתר כמתן כמוה רה)
היו. שאכן בממדים ני.

 המישפטי, הכלל פי על
 סס• מעשה של שכוונתו

 הצפויות, מתוצאותיו תכרת
 את להכניס ההחלמה הרי

 אחרי למחנות, הפלאנגות
 כוח־המגן את חיסל מגה״ל
כהח כמוה עליהם, שסכך

המו מכה כהם לערוך לטה
ני.

מוס מקורות מפי פעמים כמה הזה
ה אחת כי ביותר, מהימנים מכים

 ב- שרון של העיקריות מטרות
 האוב- סילוק היא הבאה מילחמה

 ר כולה, מלבנון הפלסטינית לוסיה
סוריה. תור אל דחיסתה  היתה זו כי להניח יש
הוס שעליהן המטרות אחת

 והפלאנגות, שתן כץ כם
הפלישה. שהחלה לפני

 נמחקו זו החלטה ביצוע לשם
 עין-אל- מחנות האדמה פני מעל

 השיטה ואחרים. ראשידיה חילווה,
הלחי ניצול :אחידה כימעט היתה

 להרוס כדי במקום המוגבלת מה
בעז במקום, הבתים את מכן לאחר

הגב וסיטעני־חבלה. דחפורים רת
 המיש־ מהמקום. ונלקחו נעצרו רים

 בלא שנותרו חסרות־המגן, פחות
 לכיוון נדחפו ומקום־מגורים, מזון

 הסוריים. הקווים לעבר צסון־מיזרח,
 רק צד,״ל שילטונות מדברים מאז
 באי- שנותרו המעטים האלפים על

בפה בוטאה כולה המדיניות זור.

 שעליו מרידור, יעקוב בפי פלא
 המיניסטריאלית. האחריות הוטלה

 הפליטים בעיית על פנימי בתידרוך
ב סרידור, אפר בדרום־לבנון

או ״לנפנף :גסה תנועת־יד לוויית
מיזרחהו• תם

באוב- טבח עריכת של השיטה
)68 בעמוד (המשך

 כי להנחה רבים תימוכץ ש ל
 רצו- היתד. אכן הזאת התוצאה

 בחש- ונלקחה לבעלי-ההחלטה, ייה
מראש. בץ

 של הפלישה שהחלה לפני עוד
העולם דיווח ללבנת, שרון אריאל

אנשים ושלושה סוס
שובב בכדורים, מנוקב שגופו הסוס, בעלי־חיים. על גס חסו לא נות

 זו □צד זו מוטלות מאחור מי־שתייה. של חבית בתוך עדיין כשראשו
 בפגיעות להבחין אפשר כדורים. מנוקבי גברים שלושה של גוויותיהם

בחצר. המוטלות הגוויות שמאחורי הגדר קירות על גם כדורים של


