
ל להעביר לעצמי הרוויתי שבוע ך*
הש 170 רשימת את וועדת־החקירה י י

 ושא- צברה סבה אחרי שניסחתי אלות,
 לעזר• שהיו מקווה אני תילא.

 וכמה כמה עוד להוסיף ברצוני השבוע
הח מהמשך נובעות מהן חלק שאלות.

 אנשים אצל בחו״ל שניהלתי הפרטית קירה
ובמ- בביירות, נוראים ימים באותם שהיו

 אד־חסן, חיאלד
מג־ב פתח, מראשי
על אישי בראיון
בוועדה שוון טענות

 של אחר חלק ובשאתילה. בצברה יוחד
 — הפנטסטית מעדותו נובעות השאלות

שרון. אריאל של — משמע תרתי

200ה־ס שקר
 השקר הוא בעיני, העיקרי, נושא ך|

המחבלים״. ״אלפיים של י י
 אש״ף כוחות של הפינוי השלמת עם

 ש״אלפיים האגדה לפתע ׳נולדה מביירות,
הסיפור, לפי בביירות.״ נשארו מחבלים

(מפצריים)*. עין־ג׳אלוד וחטיבת (מסוריה)
 (פת״ח השוניס האירגונים לוחמי שנית:

 פת״ח לוחמי רוב וכר). העממית, החזית
 לעמוד כדי ללבנון והובאו בסוריה, היו
הפלישה.: מול

שהת פלסטיניים, מתנדבים :שלישית
 עמם. על להגן כדי העולם, רחבי מכל קבצו

הפלס־ ומקיבוצי מהאוניברסיטות באו הם

שהיו עדי־דא״ה
הטבח בעת במקש

אבנר׳ לאורי עזרו
הפרשה את לחקור

(היש אצלכם גם קורה שזה כמו טינים,
• מילחמה. כשיש ראלים)

 הפלסטיניות. המיליציות אנשי :רביעית
 מישמר מעין מקומיים, תושבים הם אלה

ב והביטחון הסדר על השומרים אזרחי,
האוכלוסיה. על ומגינים מגוריהם מקום

והש השני הראשון, הסוג מן הלוחמים
 אנשי האחרון. האיש עד כולם, פונו לישי

נש המקום, תושבי אלא שאינם המיליציה,
 היו ולא מסוגלים היו לא הם כמובן. ארו.

להילחם. מוכנים

 מזזיינים, מחבלים אלפיים בביירות הושארו
בצה״ל. בסילחמה להמשיך כדי

 סר־ היו זו אגדה של התוצאות
 כהצדקה הובאה היא חיקות־דכת.

ב ביירות, למערב צה״ל לכביסת
 סן הבשק ולפריקת להסכם, ביגוד

 המוסלמיות, הלבנוניידת המיליציות
 האזרחית. האוכלוסיה על שהגבו

 ד־ דזזחלטה כהצדקה הובאה היא
 ה־ של כנופיות־הרצח את הכביס

למחנות. פלאגגות
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1

 הרמטכ״ל, נשאל הטבח לפני ימים כמה
ת אמנם אם בטלוויזיה איתן, רפאל ת  נו

 קצ- ענה הוא מחבלים. אלפיים בביירות
 אותם.״ ספרתי ״לא אות:

הכ את שרץ הצדיק בעדותו(הפומבית)
 ״השיקול כי באמרו למחנות הפלאנגות נסת

 שלנו.״ החיילים בחיי לחסוך היה העיקרי
 לא שצה״ל החלטה ״היתר. הוסיף: הוא

 מקום זה באיזור שראינו משום לשם, ייכנס
 ביותר.״ הקשה ההתנגדות

 ביירות במערב ש״נשארו משום זה כל
 אנשי 7000 של בתוספת מחבלים, 2000

 מכיוון שונים.״ ארגונים 27מ־ מיליציות
 לבנונית מיליציה שום פעלה לא שמעולם

מאו רק נבעה שהסכנה ברור ישראל, נגד
 מחבלים. 2000 תם

צצו? הם מניין
שיב תוך השניה בפעם השבוע, נפגשתי

 ושותפו יועצו אל״חסן, ח׳אלד עם ימים, ער
 המרכזית הוועדה חבר ערפאת, יאסר של
 המועצה של דעדת־החוץ ויו״ד פת״׳ח של

אותו: שאלתי הפלסטינית. הלאומית
: ה ל א  אלפיים בביירות נשארו האם ש

הפינוי? אחרי אש״ף של לוחמים
ל־ : ח א ן  השארנו לא לא. בהחלט פ

לוחמים. שום
ה ל א ? זאת להוכיח יכול אתה איך :ש

: ן ס ח ־ ל  דרשו המשא־והמתן בשעת א
לוחמים, 6000 מביירות שנוציא הישראלים

 איש. אלף 12 הוצאנו למעשה
ה ל א  ז אלה אלף 12 היו מי :ש

: ן פ ח ־ ל  סד ארבעה בלבנון לנו היו א
כוחות. של גים

זהו הפלסטיני. השיחרור צבא :ראשית

 בארצות כלל בדרך הממוקם סדיר, צבא
 כדי ללבנון נקראו חטיבותיו הערביות.

 אלה היו הישראלית. ההתקפה מול לעמוד
 חטיבת מירדן), (שהובאה באדר חטיבת

וחיטין ירמוך חטיבות (מעיראק), קאדיסיה

ראית לא
קונראד של

 ורפול שרון (משמאל), בגין — דיברתי לא שמעתי, לא 1
 בקאריקטורה המפורסמים, הקופים שלושת בדמות (מימין)

האמריקאי. הציבור רוב של גישתו את המביעה טיימס, בלוס־אנגלס

 כמעט האוכלוסיה את השארנו למעשה
הגנה. בלי

 המיליציה באנשי די היה לא שאלה:
שלכם?

: ן ס ח ־ ל  מספיקים. היו לא לבדם הם א
 מהלבנונים ערובות וקיבלנו דרשנו לכן

הפלס האוכלוסיה על להגן והאמריקאים
 ואחרים.״ הישראלי הצבא ״מפני טינית

לפלאנגות. התייחסה ״אחרים״ המילה
ה ל א  להשאיר כוונה לכם היתה לא :ש
לוחמים? של גרעינים מאחריכם

: ן ס ח ־ ל  שאנשינו רצינו לא להיפך. א
 תתנכל שישראל מראש חששנו יסתכנו.

 איש, 6000 בהוצאת להסתפק יכולנו להם.
 המשא־ במהלך הישראלים דיברו שעליהם

ב הנותרים 6000 את ולהשאיר והמתן,
 כל את הכרחנו זאת. עשינו לא ביירות.

 נתנו לאזרחים ואילו לצאת. הלוחמים
להי יכלו אך להישאר, או לצאת :ברירה

 שהיו .1948 מאז בלבנון שישבו מי רק שאר
לבנתיים. ניירות בעלי

ה אל  שאחרי שמועה היתד. בישראל : ש
 בחזרה המפונים מן חלק הסתננו הפינוי

אבדאיאד. על אפילו דיבת לביירות.
ל־  אבד גמורה. שטות זוהי הסן:א

 בתוניס. הוא ועכשיו בדמשק, היה איאד
מראש, שהוכן תירוץ זהו חזר. לא איש

 שם על נקראות אש״ף של החטיבות כל •
 הערבית. בהיסטוריה מפורסמים קרבות

 הנביא. בימי בערב התחולל קרב־באדר
ו הסאסאנים נגד התנהל קאדיסיה קרב

 בקרב המוסלמים. בידי אירן לכיבוש הביא
 וכבשו תביזנטים, את הערבים ניצחו ירמוך

 קרני־חיטין, של בקרב ארץ־ישראל. את
הצל ממלכת־ירושלים נוצחה טבריוג ליד

 הקרב נערו (נחל־חרוד) בעין־ג׳אלוד בנית.
 ר המונגולים, את המוסלמים עצרו שבו
ההיסטוריה. מהלך את בכך שינו

ז -


