
 השורות בין או - הטבח נושת את נוקח החקירה ועדת
 הלבנון עד!{■לחמת המרה האמת ששטו שרה הורח שר

 שהופעלה האדירה הניזוב מערבת ועל האמיתיות, סיבותיה על מלה:
לזה וזה לציבור כיזבו הם בישראל. הציבור את להונות נדי הממשלה ע״י

תולש ממרס מלס
 הטבח לעניין ועדת־החקירה עבודת שד מתוצאות־הלוואי חת

 מן .הוסטה הציבורית הלב שתשומת היתה, וכשאתילא כצכרה 1\
 הפלסטינים של הטבח כלבנון. המילחמה של האחרות הנוראות התוצאות

 ישיר קשר להם שאין ״תאונה״ או ״אסון״ כמין הוצג כמחנות־הפליטים
 שכין הקשר את חשף ככר הזה״ ״העולם ולמטרותיה• עצמה למילחמה
 הפליטים כמחנות הנפשע הטבח וכין המילחמה של האמיתיות המטרות
ובניגוד הוועדה, מדו״ח עולה שהוא בפי ),2373 ,2372 הזה״ (״העולם

 על רכים דכרים ללמוד אפשר הזה הדו״ח מן אך מסקנותיה. לרוכ
דטכח. ישירות קשורים שאינם מילחמת־הלכנץ,

 כזבים מערכת של נוראה תמונה לחשוף מסייע הוועדה דו״ח
 נוהלים ושל השידטון כצמרת תככים שד סתם, שקרים של אדירה,
 של האמיתי פרצופה את הזה״ ״העולם יתאר הבאים כעמודים פסולים.

הוועדה. דו׳׳ח על־פי מצטייר שהוא כפי כלבנון, המילחמה

הפלאנגות בשיחת המילחמה: מטרות
)  המם- של הרישמיים הדוברים לבד ף
י  היום משתמש אינו כבר איש שלה, •

 ה- לתיאור הגליל״ שלום ״מיבצע בשם
 ישראל. בתולדות ביותר הארוכה סילחמה

 שלה, בהודעות־הכזב כי זוכר עוד מי
 ישראל ממשלת טענה המלחמה, בתחילת

 להבטיח כדי למילחמה צה״ל יצא כאילו
 שימוש עשיית תוך הגליל, של שלומו את

בלונ הישראלי בשגריר בהתנקשות ציני
ן דון

 עד הזמן במשך התברר ויותר יותר
 של האמיתיות המטרות מרוחקות כמה

 הדו״ח המוצהרות. ממטרותיה המילחפה
ממט חלק על אור שופך כהן ועדת של
בתחילתה. שהוצבו כפי המילחמה, רות

 המיל- כי עולה בדו״ח רבים מפרטים
 שנערכה קנוניה של תוצאה היא חמה
 הפלאג- ובין ונציגיה ישראל ממשלת בין
בדו״ח: נאמר וכך הנוצריות, גות

 המוסד נציגי (עם הפגישות במהלך
 חפלאנגות מנהיגי העלו הישראליים)

 הכוחות מעמד לחיזוק שתות תוכניות
 לסיום להגיע אפשריות ודרכים הנוצריים

עצ ולהחזרת בלבנון מילחמת־האזרחים
 ביצור מתוך זאת, מדינת של מאותה

מאחו העומדים ואלה חפלאנגות מעמד
 לפיכן בלבנון.״ שייכון בשילטון ריהן
 של רעיונות חפלאנגות מנהיגי העלו

הפלסטי מהפליטים גדול חלק סילוק
שיכגוע באמצעי בין לבנון, מאדמת ניים

הס לא הם שונים. לחץ באמצעי ובין
 להיזקק צורך שיחיה דעתם את תירו

פלי ליציאת לגרום כדי אלימות למעשי
לבנון. מגבולות רבים פלסטיניים טים

הסתייגויות, אמנם היו המוסד לנציגי
 את שרון תפס כאשר נעלמו אלה אך

 נשאר לא כבר היום שר־הביטחון. מישרת
 טילי כאשר הגליל״, ל״שלום וזכר שריד

קריית־שמו־ כלפי מכוונים שוב קטיושה

 זאת, לעומת מטולה. על נופלים או נה,
 שירת במילחמת־הלבנון כי לגמרי ברור
 בדיוק הפלאנגות, של מטרותיהן את צה״ל

 ניסה שרון אותן. תיארו שמנהיגיהם כפי
 מישפחת של שהפלאנגות לכך להביא
 בלבנון. מוחלט לשילטון יגיעו ג׳מייל
 המדינה שבדרום מחנות־הפליטים מחיקת
 וב- בצברה שנערך והטבח צה״ל, על־ידי

 להביא נועדו הפלאנגות, על-ידי שאתילא
זאת. ממדינה הפלסטינים לסילוק

 גורמים נתנו מילחמת־הלבנון במהלך
 בצה״ל בכירים קצינים — רבים רישמיים

 לגירסה רב חיזוק ישראל, בממשלת ושרים
 לבן, גבי על שחור מופיעים, הדברים זו.

ה אחד הוועדה. בדו״ח רבים במקומות
ל להחלטה ושוב שוב החוזרים נימוקים

 במערב- ל״לחימה״ הפלאנגות את הכניס
הצב הצמרת של ההרגשה היתד, ביירות,

 חיילים נהרגים למעשה כי והפוליטית אית
של הפוליטיות המטרות למען ישראליים

חיי את יסכנו שהן-עצמן בלי הפלאנגות,
בקרב. ליהן

 לצאת החליטו לא ובגין ששרון מובן
ה המטרות את לשרת כדי רק למילחמה
 לכונן ביקשו הם הפלאנגות. של פוליטיות

 במרכזו, שהפלאנגות חדש, סדר בלבנון
 צבאי ככוח אש״ף את ולחסל לנסות כדי

 הפליטים לגירוש ולהביא פוליטי, וככוח
 שרון של התיזות שעל־פי הפלסטיניים,

דבר, של בסופו להשתלט, אמורים היו

. .  )1
 ברורה תמונה עולה הוועדה דו״ח ^
 במיסדרונות המתרחש של ומדכאה ■יי

צה״ל. ובצמרת הממשלה בצמרת השילטון,
 למעשה קיבלו ושר־הביטתון הרמטכ״ל

הפלאנגות הכנסת על ההחלטה את בעצמם

 אין אלה לכל אולם ירדן. ממלכת על
 שקט שהיה הגליל, לשלום קשר שום

 למילחמה. שקדמה השנה במשך ושליו
 השר של עדותו על־פי בגליל, השקט

שבו כמה לפני בפאריס שריר אברהם
 רב. זמן עוד להימשך יכול היה עות׳

וב בשקט רצתה לא ישראל ממשלת אך
 חדש. לסדר שתביא במילחמה אלא שלום,

 פצועים ואלפי הרוגים מאות התוצאה:
אץ. — חדש וסדר ישראליים,

וחוסו־אמון תכניס
האנ מן למישהו נודע אם אמ״ן. לראש

שהת ההחלטה על בדיעבד האלה שים
 זה הרי מסודר, דיון שום בלי קבלה

במיקרה.
המוסד ובין צה״ל של המודיעין אגף בין

שרון והשר מימץ) (שני דרייפר אמריקאי שגריר
לאמריקאים כוזב דיווח

הת שלא רק לא הם למחנות־הפליטים.
 אלא איש, עם זאת להחלטה בקשר ייעצו

 על ההחלטה לאיש. עליה מסרו לא גם
 האנשים מכל הועלמה הפלאנגות הכנסת

 דיווח לא איש :עליה לדעת היו שצריכים
 לא איש לשמיר, דיווח לא איש לבגין,
דיווח לא ואיש המוסד, לראש דיווח

 זכה כאשר קשים. תחרות יחסי שוררים
ה שיתוף בעניין ודעתו במירוץ המוסד
 שיחק התקבלה, הפלאנגות עם פעולה
 לפי ילדותי, ״ברוגז״ מישחק אמ״ן ראש

 מדי יותר לדעת התאמץ לא הוא גירסתו.
 ההחלטה שהתקבלה ואחרי המתרחש, על

הוא למחנות־הפליטים, יוכנסו שהפלאנגות
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