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המפו היחידות ואחת התחיל, ביירות .
 לח נועד ולא בצד, הושארה שלו ארות

 ולבסוף לחצים, מפעיל הוא תפקיד. שום
להק והרמטכ״ל שר-הביטחון מחליטים

 :מטויים תפקיד יחידה לאותה צות
מחנות-חפליטים. כיבוש

 ההחלטה. עם שלם אינו אלוף־הפיקוד
 לבצע תוכל אחרת שיחידה סבור הוא
 מפקדה אן יותר• טיב הפעולה את
 הוא שאין לו מבהיר יחידה אותה של

 למחנות-חפלי- אנשיו את להכניס מוכן
 לשמור ביכולתו יהיה שלא מחשש טים,

 בקרב היחידה של הלחימה מוסר על
 לאלוף- אזרחית. אוכלוטיה בתוך הקשה,
 את מקבל והוא ברירה, אין הפיקוד
וחרמטכ״ל. שר״חביטחון הכרעת

ב מבקרים ואלוף־חפיקוד חרמטכ״ל
 של התפקיד לה שנועד היחידה מטח

 מפקד-חיחידה מחנות-חפליטים. כיבוש
לצורך שעות 24ל- זקוק שהוא מסביר

ו למחנות־חפליטים, נכנסת היחידה
מדב בקשר המשימה. בביצוע מתחילה

 כי שידוע משום האפשר, ככל מעט רים
 והפעולה מאזינים, והסורים האמריקאים

 ביותר עדינה היא במחנות המתבצעת
מדינית. מבהמה
 מבקשים הפעולה של מטויים בשלב

בתאו סיוע למחנות שפרץ מפקדי״הכוח
 ממטוסים, בחנרה להם ומסייעים רה,

כא מרגמות. יחידת של ובפצצות-תאורה
 מקבלים חם פצועים, שנכנס לכוח יש שר

 ה- של הרפואי הכוח מן רפואי סיוע
פי תהת עכשיו נמצאים שחם .זונדה,
קודה.

 כי שמועות להגיע מתחילות לפתע
ב המתבצעת בפעולה כשורה הכל לא

 למפקדי- מורח הפיקוד אלוף מחנות.
 ולעצור פעולתם את להפסיק היחידה

 מגיע אחר-כך שעות כמה אך במקומם.
 מפקדי-היחידח, עם נפגש הרמטכ״ל,

ומאפ המוצלח, הקרב על אותם משבה
 אמנם האמריקאים להמשיך. לחם שר

במחנות- הפעולה את להפסיק לוחצים

י \ \ ו ז \ \ \ י ך ^
 ההתארגנות תקופת במשך התארגנות.

 מפקדי בין השונים התיאומים מתבצעים
 המקיפה מיפקדת-האוגדה ובין היחידה

 — אלה תיאומים מחנות-חפליטים. את
 רפואי, סיוע תנועה, צירי קביעת כמו

 וכו׳ אש כיווני ארטילרי, סיוע תאורה,
 שתבצע שהיחידה משום הכרחיים, חם
שיי אינה למהנות-חפליטים הפריצה את
 את המקיפה לאוגדה אורגאני באופן כת

המחנות.

 תופס למחנות הפורצת מפקד-היחידה
 משם האוגדה, של החפ״ק מ על עמדה

 ומכ- רצים בעזרת בכוחותיו שולט הוא
 קליף שולח מפקד-חאוגדה שירי־קשר.

 הוא חזה. המפקד בקירבת שיימצא קשר
 חם היכן הנכנס למפקדי-חכוח מסביר

 לחם מותר לאן למחנות, הכניסה צירי
 הכניסה: שעת את לחם וקובע לירות,
ערב. לפנות

 ללוחמים מעניק חרמטכ״ל אך הפליטים,
 לגמר עד לחימת של שעות 15 עוד

 גם הוא משימתם. של המושלם הביצוע
 לבצע כדי דחפורים להם לתת מורה

במחנות. מטויימת פעולה
 לא עדיין לחם, שהוקצב הזמן בתום

מבק הם הפעולה. את החיילים סיימו
 נוספות, שעות שלוש של ארכה שים

 על-פי תזמן, אותו בכל אותה. ומקבלים
 מפקד- מחליף מפקד-האוגדח, עם תיאום

חיי הפליטים במחנות הלוחמת היחידה
 שיוכלו רעננים, בחיילים שהתעייפו לים

המשימה. בביצוע להמשיך
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נ למחנות־הפליטים שנכנסה צה״ל של
 הפלאנגות של כוח אלא ובשאתילא, צברה

דווקא אך הטבח. את ביצעו הם הנוצריות.

 נקודה ממחיש הדברים של הזה התיאור
 לקביעת בקשר רבה משמעות לה שיש

של משום לטבח: הישראלית האחריות
ה לפעולת משמעותי מובן בכל מעשה,
 כאילו הפלאנגות פעלו הצבאית, מערכת

 למחנות־ נכנסו הן צה״ל. של כוח היו
 של הכוללת מפעולתו כחלק הפליטים

 ארכה ביקשו הן במערב־ביירות. צה״ל
 למחנות־הפליטים נכנסו הן אותה. וקיבלו
מפקדם צה״ל. על־ידי להם שנקבעה בשעה

הפלאנגות״ של ״קצין־קשר סתם ולא —
 מפקד־האוגדה של החפ״ק גג על ישב —

 הוא הטבח. על משם ופקד ירון, עמוס
אז לטבוח ההוראה את החפ״ק מגג נתן

שב המפקדים אליו היפנו כאשר רחים,
 העניק צה״ל זה. בעניין שאלה מחנות

 בתאורה. וסיוע רפואי סיוע לפלאנגות
 המפורט התיאור פי על — הפלאנגות
 — כהן ועדת בדו״ח הנמצא והמדוקדק

צד,״ל! של כזרוע פעלו

 ב- רישמי אישור גם יש זאת לקביעה
מפ ״צה״ל כי נאמר שבו צה״לי, מיסמך

 ובכלל — בשטח״ הכוחות כל על קד
 סביר למעשה, הפלאנגות. של הכוח זה

 כדי במיוחד הוצא זה מיסמך כי להניח
 צה״ל בין המפקד־־פקוד יחסי את להגדיר

 כוחות שום היו לא שכן והפלאנגות,
 שפעלו והפלאנגות, צה״ל מלבד אחרים,

 שלב באותו במערב-ביירות המוסלמים נגד
ספטמבר. חודש באמצע המילחמה, של

 להם יש האלה, הדברים נכונים אם
 ועדת כי שדומה לכת, מרחיקת משמעות

 בשעה הדעת את עליהם נתנה לא כהן
ול לרמטכ״ל לשר־הביטחון, כי שקבעה

 עקיפה״ ״אחריות רק יש הממשלה ראש
 במחנות* שאירע למה ישירה אחריות ולא

 צה״ל של כוח זה היה אילו הפליטים.
 כי ספק אין הטבח, את מבצע שהיה

 היא שהאחריות קובעת היתה הוועדה
 בחומרה אז מתייחסת היתד, היא ישירה.

 העליונים המפקדים אל יותר הרבה רבה
 יש אמנם האם הקרב. ושל המילחמה של

האח בדבר הוועדה של לקביעה אחיזה
 מעשי מובן בכל כאשר — העקיפה ריות
 של בפיקודו שהיה ככוח הפלאנגות פעלו

 ויצא נכנם הוראות, ממנו קיבל צה״ל,
 צד,״ל של העליון הפיקוד ך,וראות על־פי

ז שר־ד,ביטחון ושל

 הרמטכ״ל ואת שר־הביטחון את הזהיר לא י־־
התוצאות. מפני
דו עצמם ובין השרים בץ היחסים גם
 שר-החוץ ביזנטית. בחצר ליחסים מים

 את כהלכה לבתק טרח לא שמיר יצחק
מר שר־התיקשורת אליו שהעביר הידיעה

 על ידע שהוא משום גם ציפורי, דכי
 ובין ציפורי שבץ והאיבה התחרות יחסי

שרון. אריאל שר-הביסחץ
בסימפוזיו מצטיירות הממשלה ישיבות

 של ערך שום להם שאין רדודים, נים
הח מתקבלות לא האלה בישיבות ממש.
שהת החלטות מוצגות רק אלא לטות,
 בתעבד. אישור לקבל כת כבר, קבלו

 הממש- מישיבות ויוצאים נכנסים אנשים
הק שאין כמעט ולמעשה הרף, ללא לה

 השרים על-ידי הנאמרים לדברים שבה
המש האחרים התפקידים בעלי ועל-ית
 אל מדברים אלה כל בישיבות. תתפים

 ה־ כאשר חבריהם. אל ולא הפרוטוקול,
נו נקפה של הסכנה על דיבר רמסכ״ל

 ההתנקשות אחרי הפלאנגות מצד ראה
 הפלאנגות הכנסת ועל ג׳מייל, בבשיר

— אחד שר רק היה למחנוודהפליטים,
 שני בין הקשר את שהבין — לוי דויד

 החמורות התוצאות מפני והזהיר הדברים,
 בדיוק דבריו, אך מכך. לנבוע העלולות

 להקשבה. זכו לא הרמטכ״ל, דברי כפו
בניסוח שעה באותה עסק ראש-הממשלה

ל ההודעה גם שהיא הממשלה, החלטת
הו בסיטונות הוציאה הממשלה עיתונות.

 לא ואיש לכלי־התיקשורת, כוזבות דעות
זאת. תופעה ביקר

 את להציל שניסו הצבא ואנשי השרים
 שיקרו החקירה בוועדת בהופעתם עורם
 הסתבכו בשקריהם, ונתפסו ושוב, שוב

ה סלחנותה בזכות רק וניצלו בסתירות,
 להכריע ניסתה שלא הוועדה של מופלגת

שיקר. פי
 תיפקודו בולט אלה לכל ומעל ומעבר

 ד.תיפ- חוסר — יותר נכון או — הלקוי
בעי בגין, מנחם ראש־הממשלה של קוד

 ניהל בגין גורלית. מילחמה של צומה
 דריי- מורים האמריקאי השליח עם שיחה

כ מתנהגים ״הפלאנגות לו: ודיווח פר,
בהתנק נפגע לא שלהם המפקד ראוי...

 עליו סומכים ואנו טוב, אדם הוא שות,
 שאין דברים — להתנגשויות״ יגרום שלא
 שותף לא בגין למציאות. קשר שום להם

 ה־ הכנסת על ההחלטה כמו בהחלטות,
 והוא דיווחים, אליו העבירו לא פלאנגות,

 מדו״ח מדי. יותר לדעת ניסה לא גם
 להבדיל — רב בבירור עולה הוועדה

 — הסלחניות המסקנות מן שעולה ממה
 בחודש לפחות, ימים ארבעה שבמשך

 בישראל, ראש־ממשלה היה לא ספטמבר,
 המילחמה ואת המדינה את שהנהיג ומי
 אריאל שר-הביטחץ — אחר איש היה

שרץ.

שקו עדגב׳ שקו הממשלה: הודעות

 מעמדת מרוחק שהיה במקוס פליטים
 פי החלטה, באותה נאמר כן צה״ל.

 המתרחש על שעמד אחרי מייד ״צח״ל,
 לרציחת קץ שם שאתילא, מחנה באותו

חיחי- את ואילץ מפשע החפים האזרחים

 נשק ומיצבורי מחבלים 2000 ביירות
אדירים.

 של מילה אף אין הזאת ההודעה בכל
:כזבים של שלשלת אלא אינה היא אמת.

ולוי מדג מין, ארליך, שרים
לשמיים זועק הפער
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ממ הודעות של השיקרי האופי את •

 בשטח, המתרחש בין הפער ישראל. שלת
 שמתואר פה ובין הוועדה, דיווח על-פי

מז על-ידי המוקראות הממשלה בהודעות
 למעשה, לשמיים. זועק מרידוד, דן כירה
מד שעליהן הממשלה מהודעות אחת כל
בו אך זאת, קביעה מדגימה בדו״ח ווח

 ההודעה היא האחרות מכל יותר לטת
הטבח. קיום על שנודע אחרי שפורסמה

 הראשון, ביום ישיבה קיימה הממשלה
 היו כבר כאשר ,1982 בספטמבר 19זד

 במח- הטבח על העובדות עיקרי ידועות
נוודהפליטים.

כהן: ועדת בדו״ח נאמר וכך
 לפרטם בהחלטת הטתיימה הישיבה

 עמוקים וכאב צער הובעו שבח הודעה,
 שנעשו האזרחית באוכלוסיח פגיעות על

למחנה- שנכנסה לבנונית יחידה על״ידי

הוד המחנה.״ את לעזוב הלבנונית דה
 אחריות בדבר שחהאשמות בהחלטה גש

 שאתילא במחנה אנושית לטרגדיה צח״ל
היהו מדינת נגד דם ״עלילת בבחינת חן

וה שחר, חסרות הן וממשלתה, דים
 עוד נפש.״ בשאט אותן דוחה ממשלה

כו התערבות שאילמלא בהחלטה נאמר
 גדול חאבידות מיטפר חיה צח״ל חות

 את חפרו שהמחבלים נתגלח וכי בחרבה
במערב שהותירו מכיוון הפינוי, הטכם

 למחנות־הנד נכנסו לא הפלאנגות •
 מעמדות מרוחק שהיד. ״במקום ליטים

ש צה״ל, עמדות דרך נכנסו הם צה״ל.״
 עבר, מכל מחנות־הפליטים את הקיפו
האלה. לעמדות בסמוך העת כל ופעלו

 .מייד לטבח קץ שם לא צה״ל #
 להיפך. אלא המתרחש״, על שעמד אחרי

 ל־ נתן איתן, רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל,
למרות בטבח להמשיך היתר פלאנגות
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