
הכדאנגות שר הלחימה מוסו דהוי: )29 נזעסוד (הנזשך
 בסיו־ מחנה־סליסים להרוס ביקשו לאנגות

מהם. זאת מנע וצה״ל מיה.
 לא ג׳סאיל בבשיר ההתנקשות אחרי גם

 הנד שרון. אומר בעיקרו, המצב השתנה
 של .חבורה לא כשהיו, נשארו לאנגות

 שקולה מאוד .מערכת אלא חמומי־מוח״,
 משום לכן, חשש, היה לא במושגיה.״

מעניי הבחנה יש לשרץ וטבח. נקם מעשי
 תיאוריה על המתבססת זה, בתחום נת

 הערבית: המנטאליות של מסויימת
נשים, כולל לא הערבים במושגי .נקם

ם עד שינויי ם ל חיי ר כ ה ת ה חו כו הלבנו ב״
ם״ ת לצפות יש לבנון ובצבא ניי לו חרי לפעו

ת ם מצד גו מי ח לו ם. ה  שסביר פעולות, הנוצרי
ח הני שראל כי ל א י הן תשבע ל חת. מ א נ ש ה ״

ת לה אל ש א עכשיו אצלנו הנ ה הי ם מ שי קו עו
ם : דם סי נ ם״, או או צחי יש קצין שמע רו

ת בכיר ראלי ט א שפ מ פיו ה קד של מ פ  ב- מ
ם רגשי פלנגות. ק ם הנ שי ם שח צרי  כלפי הנו

ם מי ל ס מו ם כלפי ובעיקר — ה אי תינ ש פל  ה
ת, במערב — רו ר רב בגעש יתפרצו ביי ח א  ל

אחרון ם ש לי ב ח מ ת יעזוב ה רות. א ם ביי א  ״
ם יש ה סו בראש, שכל ל נ ם י ל ת לעזוב כו  א

ך ביירות. דע אינ ה יו ז אן ילך טבע אי  בקרב כ
ם ת ם או אי תינ ש ם פל לי ב ח מ שארו ו  בעיר. שיי

רו לא ם יעז ה ת כל ל נו סיו ת נ רו ת ת ס ה  ו- ה
ת עו מ ט ה ה. ה סי כלו או ם חרבם ב ה בי רו  של ו
ם מי ח לו ם ה צרי ם ישיגו — הנו ת ם או לו ס ח  וי

ת ח ד״, א מי ת ל ם ו טי פ ש ג מ סו ה מ ם, ז שמעי  נ
עד שקרב ככל ם מו הפינוי. סיו

ם א הפכו ה ם י מי ח לו  (ככל שנראה בצבא ה
שם שיכולנו ב) להתר ר צבא — מקרו ד סו  מ
ת, סי ח ם לחבורת י אי ם ? פר א הפכו ה  ה- י
ת חו כו ם״ ״ בנוניי ם לחבורת הל טי ח - שו אי מ  צ

ם? ק ת נ רו ם בביי רי מ שובה כי או ת בת שאלו  ל
ה בחן אל חו יי תי כו מי א - בשיר של ה א מ  ג
ה ייל, א שי א נ ה לבנון, של הב פי או ה של ו

ה יעמוד. שבראשה מדינ

26.8.1982 ״כמחנה״:

 סגן־אלוף הרמסכ״ל, של לישכתו ראש
 הוא כי בעדותו וציין חזר זכרין, זאב

 ששררו והסדר האירגון מן מאוד התרשם
 ביום כי אמר הוא הפלאנגות. במחנה

 הגיע הוא כאשר בוקר, לפנות הרביעי
את עשו והם לביירות, הרמטכ״ל עם ביחד

ה. נמנ
 הרמשכ״ל: אמר מעשה לאה־

 שהכיר מי כי הושב, ״אני
 הפנימינת הבעיות את ומכיר

 מה שזה לדעת צריך בלבנון,
 כאן היתה לקרות. היה שעלול
 ולמוות לחיים אזרחים מלחמת

 ע־ מישקע ונוצר העדות, ב?
 עיד זה יכל איבה, של מור

 ג׳ומ־ באשיר של הרצה לפני
 את היכה •הזה הרצח אייל.

 היה שקשה בתדהמה, הנוצרים
אותה״. לתאר

21.9.11182 ״מעריב״:

 התיאום לפגישת הפלאנגות מטה אל דרכם
 יחידות על־פני בדרך חלפו הם הראשונה,

 אפשר כי אמר זכרין הפלאנגות, של רבות
 שעת־חשיכה באותה אפילו — להבחין היה
 ככוח היטב, מאורגנים שהפלאגגות בכך —

דבר. לכל צבאי
30 ——

 נקם. קיים היה ספק ללא וזקנים. ילדים
הש ,15.9.82ב־ אחיו בלוויית עצמו, אמץ
 הופיעה נקם המילה׳ נקם. במילה תמש

 אפילו זוכר אינני אבל אצלנו. בדיונים
 סיגזר בין נקם שמייחסת אחת התבטאות

שני.״ מוגדר למיגזר מוגדר אחד
 ראש־הממשלה, כמו שרון, גם כלומר:

 טבח. שיהיה בדעתו להעלות היד׳ יכול לא
 מ.נקם״, לחשוש מקום היה היותר לכל

ויל זקנים ב.נשים, נעשה אינו שלעולם
 ובגברים. בנערים רק אולי, אלא, דים״,
 הובאה אם הוועדה על-ידי נשאל לא שרץ

 ב־ יטבחו שהפלאנגות האפשרות בחשבון
 ב- ובגברים, בנערים רק מחנות־הפליסים

ה .הנקם״ אופי על השקפותיו מיסגרת
ערבי.

 הפלאג־ מעשי בין שרון שעושה ההבחנה
 היא ואחריה ללבנץ צה״ל כניסת לפני גות

 צה״ל כניסת אחרי גם מוזרה. לפחות
 (ראה מעשי-טבח הפלאנגות עשו ללבנון
בהק ממש מדהימים אך בהמשך), גלופות

 במחנה, איש שכתב הדברים הם הזה שר
 לפני שבועות שלושה כמעט שנקר, ינון

 (ראה 26.8.82ב־ ג׳מאיל, בשיר שנרצח
:גלופה)
הלב ב,כוחות ההכרחיים לשינויים ״עד
 לפעולות לצפות יש לבנון ובצבא נוניים׳
 האם הנוצרים... הלוחמים מצד חריגות

 שוחטים לחבורת הלבנוניים הכוחות יהפכו
ז״ נקם צמאי

 שהיה מה שר־הביטחץ ידע לא האם
 לא האם 1 צה״ל של הביטאון לכתב ידוע

 מנחם לראש־הממשלה, ידועים הדברים היו
 ודומות כאלה עובדות על לא האם ז בגין
 הביע שהוא החששות את ביסס הוא להן

דרייסרז מורים האמריקאי השליח לפני

 העיד איתן, רפאל רב־אלוף הרסטכ״ל,
 ואץ ועדת־החקירה, לפני סגורות בדלתיים

 אין הפלאנגות. על שם אמר מה לדעת
 מפני חשש שהוא שם אמר הוא אם לדעת

 שונות התבטאויות אולם מצידם. מעשי־נקם
ביום הממשלה בישיבת הן הרמטכ״ל, של

ואיתן כנין
דמים״ שפיכות מל ״כשדובר

מעי הטבח, על שנודע אחרי והן החמישי,
 במחנות־הפלי־ הפלאנגות שעשו שמד, דות
 רפאל את הפתיע לא ושאתילא צברה סיס

 לצפות היה שאפשר הדבר בדיוק זהו איתן.
דעתו. פי על לו,

שהתפר עיתונאי, של לשאלה בתשובה
 ה־ אמר הטבח, תום אחרי יומיים סמה

:רמטכ״ל
 לפלאנגות. פקודות נותנים לא ״אנחנו

ש מציע אני עליהם. אחראים לא אנחנו
לבנו הם הפלאנגות הפלאנגות. את תשאל

 כפי פועלים והם שלהם, היא ולבנון נים
 מי לפעול. צריכים שהם חושבים שהם

 מה מבין לא האלה השאלות את ששואל
 של הרצח אחרי במיוחד בלבנון, קורה
 אחדים ימים לפני רק הנה, ג׳מאיל. בשיר
 בבית־אל-עדין, נוצרים של מישפחה רצחו

אחר.״ במקום בדרוזים נקמו והנוצרים
 ושמהם הרמטכ״ל, שאמר אחרים דברים

 מעין לטבח לצפות אפשר היה כי ברור
 מעריב כתב באזני נאמרו שאירע, זה

 שהכיר מי כי חושב .אני ארז: יעקב
 צריך בלבנון, הפנימיות הבעיות את ומכיר
 (ראה לקרות.״ היה שעלול מה לדעת

גלופה).

 הצפץ, פיקוד אלוף של בעדותו גם
 זקנים ״נשים, הביטוי מופיע דרורי, אסיר

 הוא כאשר הפלאנגות. אל בקשר וילדים״
 כניסתם לפני הוזהרו לא הם אם נשאל

דרורי: אומר ושאתילא, צברה למחנות
 ההזדמנויות את בדיוק זוכר לא ״אני
 זוכר אני כי אם הפלאנגות) הוזהרו (שבהן

 בני־אדם, כמו שיתנהגו :ההתבטאויות את
ויל זקנים נשים בלא-לוחמים, יפגעו שלא

דים.״
 היה דרורי של עדותו על-פי כלומר,

הע .נקם״ למעשי באשר לחששות, מקום
 של המקובל התחום מן להתפשט לולים
 התחום אל ״מחבלים״, שהם ונערים גברים

 זקנים נשים, ״לא-לוחמים, של המסוכן
וילדים״.
 מראש- יותר הרבה מסוייג גם דרורי

 ליכולת באשר ומשר־הביטחון הממשלה
 שלהם המישמעת הפלאנגות, של הקרבית
 לרגע ועד הדרך, כל לאורך הוא, ואימונם.

 םמך לא למחנות־הפליטים, נכנסו הם שבו
 עליהם שהטיל המשימה את שיבצעו כך על

אומר: הוא וכך צד,״ל.
 יבצעו אכן הם אם גדול ספק לי ״היה

 עם (בפגישת־התיאום שם שנאמר מה את
בהק בוקר) לפנות הרביעי ביום הרמטכ״ל

 שלנו הנסיץ על־ספך — זאת למחנות. שר
 שיתוף שהיה מסויימות פעולות היו איתם.
 דברים עשו והם תיאום• והיה איתם פעולה

 אם ספק לנו היה לעשות. רצו שהם
 לעשות. יוכלו הם ואם לעשות ירצו הם
 לגבי סימני־שאלה לי היו ספק. היה לי

 היה חה שלהם, מוסר־הלחימה, התנהגותם.
 זה עימם, בקשר שהיה מי לכל ברור

צה״ל.״ של הלחימה מוסר לא
 יכול בלבנון הישראליים הכוחות מפקד

 על הטבח לפני חששותיו את לבסס היה
 התפרסמו מהם חלק ואשר שאירעו מיקרים

 הטבח, אחרי ימים כמה אחרונות בידיעות
 ה־ בין תקרית על סופר שם .22.9.82ב־

 חייל גם נהרג שבה והדרוזים, פלאנגות
 על ביוני כבר אירעה זאת תקרית צה״ל.
 אל בדרכם כאשר ביירות־דמשק, כביש

 לתקוף הפלאנגות התפנו קרבית, משימה
הת טבח־זוטא של אחרת תקרית דרוזים.
 כאשר הטבח, לפני אחת יממה רחשה

 וחיילי שלמה מישפחה טבחו הפלאנגות
 תינוק של חייו את להציל ניסו צה״ל
 לבסוף מת ואשר הפלאנגות, בידי שהיה

גלופה). (ראה בית-החולים. אל בדרכו

 של מפקדה שהיה ירון, עמום תת-אלוף
 המערבית, ביירות את שכבשה האוגדה

הפיקוד אלוף של לחששותיו שותף היה

ירון מפקד־אוגדה
נכנסו״ לא פעס ״כל

 ה* כי חשש, שהביעו כאקה
 להי־ יצייתו לא7 ״פלנגות״

ית בי חששו הללו ראה.
סבה. רחש

 ב:ייפ־ שהיבעו החששות
 רמז בבי״ צה״ל כוחות קדת

 ב* מי. נסיין על התבססו
 הקיבות בעת יוני, חודש

 ביירות־דמשק. כביש על
 ה״פלנגות״ אנשי ביקשו

 הם במלחמה. להשתתף
 גבעה לתקיף אישור קיבלו

 היו לדבריהם, שעליה,
פג בדרכם אבל מחבלים.

 בדדו* ה״,פלנגות״ אנשי שו
 אותם. לתקוף ויפנו זים,

הצד משני אנשים נהרגו
 לחלץ נאלץ יצה״ל דים,
ב ה״פלנגות״. כוה את

יש חייל נהרג זו פעולה
ראלי.
 בביירות תקדים גם היה
 יים רביעי׳ ביום עצמה.

הו בשאתילה, הטבח לפני
 של רפיאה לפלוגת בא

חו תשעה בן תינוק צה״ל
מכדו קשה פצוע דשים,

 שהב״א־ו צה״ל חיילי רים.
 י הצליח כי סיפרו אותו,

 ברגע התינוק את להוציא
 ה״פלנ״ אנשי מידי האחרון

 טבחי שאלה לאחר גות״,
ה אולם ואחיו. הוריו את

" בדרכו עוד מת תינוק  ל
ביודהחולים.

 חששות איפוא, הובעו,
 ניתן לא אולם — מטבח

בשטח. ביטוי להם
החלו בבוקר ששי ביום

22.9.1982 :אחרונות״ ״ידיעות

במוימי־יו״ם
 ביכולתם האמין לא הוא עליו. הממונה

 חשש שהוא בשם הפלאנגות, של המיבצעית
לש בתשובה שלהם. מוסר־הלחימה מפני
ירון: עונה אלה

 התגלגל הפלאנגות השתתפות ״נושא
 לא אני אבל דברים. בקיטעי ד׳ מיום החל

 מכי- קונקרטית, חשיבות שום לכך ייחסתי
 חודשים ארבעה כבר התעסקתי שאני וץ
 ללחימה. הפלאנגות כניסת אפשרות עם

 וכל להיכנס, אמורים היו הם פעם בכל
נכנסו.״ לא הם פעם

להתלה בלל שותף אינו ירץ כלומר:
 המיב- היכולת מן שר־הביטחון של בותו
 המושלם האופן ומן הפלאנגות, של צעית
משימותיהם. את ביצעו הם שבו

 של לשאננותם שותף היה לא גם ירון
 למוסר באשר ושר־הביטחץ ראש־הממשלה

 הוא כי טוען, הוא הפלאנגות. של הלחימה
אזר באוכלוסיה פגיעה מפני אותם הזהיר

 עשה הוא מדוע נשאל הוא וכאשר חית,
משיב: הוא זאת,

 נורמות את מאוד טוב מכיר אני ״כי
 הנורמות אותן לא הן שלהם. ההתנהגות

 כל לאורך חזרה זו אזהרה צה״ל. של
 היה שזה בראש, לי מונח היה גם הדרך.
 שכל הזהרתי, ג׳מאיל. באשיר רצח אחרי

 ולנו איתנו ביחד מתבצעת הפעולה עוד
 באוב- יפגעו לא הם בה, צמוד חלק יש

ידיים.״ ובמרימי אזרחית לוסיה
הנר ככל נפוגו, ירון של חששותיו גם
 למחנות* נכנסו שהפלאנגות אחרי אה,

 שהוא ״שמועות״, אליו הגיעו הפליטים.
 ורק טבח, של לאפשרות אותן קישר לא

היפ הוא ״זימזומים״, כשהיו יותר, מאוחר
 הפיקוד, אלוף של תשומודליבו את לכך נה

דרורי. אמיר
;■ פרנקל שלמה

 ברווזים נקמו הנוצו־ם איתן:
אחו במקום


