
 מפקד להיות יכול היה חדאד עד ף*
 הלבנוני, בצבא אלמוני גדוד ^

 או בג׳וניה גדודו עם ביחד היום ולחנות
 כחבריו, ממתין, כשהוא בדאמור,
צה״ל. לנסיגת
 להצטער מתחיל הוא היום אולי

 החב־סרן בו. שהלך המסלול זה שלא
 אך באיפוק, אומנם מתבטא המארוני

 אפשר משמיע שהוא המילים בין
 מאוד יתכן חששותיו: את לשמועה

 החליטה דהיום ישראל שממשלת
 האינטרס מיזבח על אותו להקריב
היום. שלה ביותר החשוב

 הרב ^
להשכיר ^

*  ככל להפחית הוא: הזח האינטרס ן
 ביותר, הגדולה ובמהירות האפשר, 1 1

שגרמה החמורים הנזקים את

 הוכיחה אש״ף, ובין ישראל בין 1981 ב־
 חדאד של התועלת חוסר את

 מנע המדיני ההסכם שלו. והמיליציות
 של לפיקוד הצפון. בגבול תקרית כל

 לשלוט בעייה היתה לא אש״ף
 נגד פעולה כל מהם ולמנוע בכוחותיו

 היו ישראל, מבחינת בגליל. ישראל
 לחדאד ששולמו הרבים המיליונים

 שקדמו החודשים 11 בתקופת ולחייליו
 ביזבוז בבחינת הלבנון למילחמת

מוחלט.
 אחרי שבאו שרי־הביטחון אך

 בגין מנחם וייצמן, עזר — פרם שימעון
 פעם אף נעצרו לא — שרון ואריאל

 של בתועלתם שני הירהור להרהר כדי
 הפעולה שיתוף להיפך: ואנשיו. חדאד

 במפעיל זכה והרב־סרן העמיק,
המיזרחי. יורם במקום חדש, ישראלי

 רופא מישנה, אלוף היה זה
סנה, אפרים נודע: שם בעל במיקצועו,

 הזה האינטרס אם מילחמת־הלבנון.
 חסר־ תפקיד יקבל שחדאד תובע

 תוכל בגין שממשלת כדי רק חשיבות,
 לחלוטין נזרק לא שהוא פנים להעמיד

בכך. די —
 אינו הוא אך לכעוס, יכול חדאד

 מופתע. הוא כאילו פנים להעמיד יכול
 חרב של במיקצוע לעצמו בחר הוא

 שכירי־ העסיק עצמו הוא להשכיר.
 מחזיק אינו שאיש יודע והוא חרב,

 להם, לשלם וממשיך בשכירי־חרב
עוד. להם זקוק אינו כשהוא

 מדים תמיד הלובש המשופם, הגבר
 שנים 46 לפני נולד מיצחיה, וכובע

 שבדרום מארג׳־עיון המארונית בעיירה
 שם הלבנוני, לצבא התגייס הוא לבנון.

 לקצינים. בית־ספר בהצלחה סיים הוא
 זוטר קצין של תפקידים מילא הוא

 התפקידים במיסגרת לבנון. בצבא
 צה״ל. נגד להילחם גם לו הזדמן האלה

 היא עובדה אך זאת, יודעים רבים לא
 באחת מעורב היה חדאד שמייג׳ר

 בגבול היחידות המילחמתיות הפעולות
לבנון. צבא ובין צה״ל בין הצפון,
 היה חדאד .1970 בשנת היה זה
 של כוח לבנון. של הדרום בגבול מוצב
 על סיפר חדאד לבנון. לתוך חדר צה״ל

):2176(הזה להעולם התקרית

 שחזר הקומוניסט המנהיג של בנו
סנה. משה בתשובה,
 במיבנה לאביו מאוד הדומה סנה,

 ליווה הגדולה, ובבלוריתו הכבד גופו
 למעשה והיה מקום, לכל חדאד את

 של הישראלי הצבאי המושל
 את קיבל חדאד רב״סרן דרום־לבנון.

 שהיה לבנון, צבא ממנו. פקודותיו
 חדאד את סילק הזה, למצב מודע

 האשים ואף רישמי, באופן משורותיו
בבגידה. אותו

 ההאשמות את כמובן, דוחה, חדאד
 כפטריוט עצמו את ראה הוא האלה.

 — קוויזלינג שכל כשם ממש לבנוני,
 פטן במרשל וכלה המקורי מזה החל

 כפטריוט עצמו את ראה — הצרפתי
 את בדרום־לבנון הקים הוא עמו. של
 החופשית״. ״לבנון כינה שהוא מה

 גבו מחסומים, הקימו שלו שכירי־החרב
 אסרו בשיעים, פרעות ערכו מיפים,

 הקימו ואף פלסטיניים, פליטים
משלהם. תחנת־שידור

 מסנה חדאד קיבל פקודותיו את אך
 .— הישראלי פיקוד־הצפון ומאלוף
 האלוף מחליפו, ואחר־כך בן־גל, תחילה

 הישראלים הקצינים דרורי. אמיר
 תכופים ביקורים ערכו הבכירים

אורח היה וחדאד חדאד, של במיפקדתו

הדינלומסית הנוחיות למען חדאד סעד אתלהקריב קל
׳שדאל לביטחון מעשית תרומה תדם לא הונה, הפיוסומת לעדות

אש. השבנו באש. פתחו ״הישראלים
 של בזחל״ם ופגעתי יריתי עצמי אני •

 תקרית שבאותה זוכר אני הישראלים.
 בצד ולא שלנו בצד לא נפגע. לא איש

 היו וכחייל חייל הייתי הישראלים. של י *
 עליי. המוטל את ועשיתי הוראות לי

 זאת לבנון, דרום על להגן נשלחתי
עבודתי." היתה

 הלבנוני לצבא חדאד של הנאמנות
 זה היה רבות. שנים עוד ארכה לא

 הרב־סרן נשלח כאשר 1976 בשנת
 לבנון. דרום איזור כמפקד לשמש

 סולימאן דאז המדינה נשיא שולחיו,
 צבא של הנוצרי והפיקוד פראנג׳יה

 תהיה מה לעצמם תיארו לא לבנון,
 היתה התקופה חדאד. של אחריתו
 ומפקדיו מילחמת־האזרחים, תקופת

 בהבטחת יתרכז שהוא רצו חדאד של
 בררום המארונים של האינטרסים

המדינה.
 על מקוריים רעיונות היו לחדאד אך
תפקידו. את למלא עליו שבה הדרך

 קורסים של בוגר אז היה הוא
 ובארצות־ בצרפת מתקדמים צבאיים
 מורה תרז, לבת־עדתו נשוי הברית,

 בנות, חמש להם יש היום במיקצועה. ״
 בחיבה קצת — מכונה חדאד וסעד
כלומר: אבו־אל־בנאת, — בבוז וקצת

הוא שאליה מארג׳־עיון, הבנות. אבי

 והוא מולדתו, עיירת היא נשלח,
 שבו הבית מול הנמצא בבית מתגורר

נולד. הוא
 גרם במינו מיוחד מיקרים צירוף

 של שכיר־החרב נעשה שחראד לכך
לבנון. בררום ישראל

 בשנת עמד הצפון פיקוד בראש
 בן־גל, אביגדור(״יאנוש") האלוף 1976

 איתן. רפאל את זה בתפקיד שהחליף
 בצפון הישראלית הטלוויזיה שליח

 יורם מוכשר, עיתונאי היה ■המדינה
וכבד־הגוף. המזוקן המיזרחי

 את שקשר האיש היה העיתונאי
 רק לא בן־בית הפך חדאד החוטים.

 בית בכל אלא פיקוד־הצפון, במיפקדת
 כתבותיו באמצעות בישראל, ובית

 זמן חלף לא המיזרחי. של המשודרות
 הטלוויזיה את עזב שהמיזרחי עד רב

 שמילא למי שהתאימה למישרה והגיע
 לצה״ל גויים הוא שלו. כמו תפקיד

 והיה סגן־אלוף, של בדרגת־ייצוג
 מטעם חדאד סעד של מפעילו למעשה

צה״ל.
שר־הביטחון, אז שהיה פרס, שמעון

 המשולשת לברית בירכתו את נתן
 לרעיונותיהם נאמן היה פרס בצפון.

 דיין משה ושל בן־גוריון של הישנים
 למען שישלוט מארוני״ ״רב־סרן על

חדאד סעד דרום־לבנון. על ישראל

 במקום המתאים האיש כמו בדיון נראה
המתאים.

 בזבוז ^
ט ל ח ו מ ל

 הפרטי הצבא להקמת ניגש דדל *ץ
 רבה. ביסודיות חדאד סעד של ^

 מבין חדאד שגייס המיליציות אנשי
 בדרום המארוניים הכפרים תושבי

 הם בישראל. להתאמן נשלחו המדינה
 ישראל מתוצרת ירוקים במדים צויידו
 צה״ל. ברשות לכן קודם שהיה ובנשק

 ג׳יפים, מיקלעים, רובים, קיבלו הם
 טנקים וגם תותחים ולבסוף זחל״מים,

 פחות לא וחשוב שרמן. מסוג
 נאה משכורת קיבלו הם מבחינתם:

 — דרום־לבנון של הכפרים במושגי
 מאוחר לבנוניות. לירות מאות כמה
 המיליציות לשורות חדאד קיבל יותר
 מאירופה סתם, הרפתקנים גם שלו

 של סכומים להם ששולמו ומאסיה,
 כמשכורת ויותר לחודש דולר אלף

חודשית.
 ובין צה״ל בין שיתוף־הפעולה

 כבר מעשי ביטוי קיבל המיליציות
 ספטמבר בחודש .1977 שנת של בסתיו
הקוד בשם שכונה מבצע נערך

 והמיליציות צה״ל חיילי ״קואופרטיב״.
 את כבשו אלה, בצד אלה חדאד, של

לבנון. בדרום תל־סואיפה
 השליטו חדאד של המיליציות

 דבר. לכל צבאי מישטר לבנון בדרום
 בגיזרה היחידים השליטים היו הם

 קילומטרים לעשרים מגיע שרוחבה
 מלבד מתגוררים, ושבה בערך,

 וערבים־ ערבים־שיעים גם המארונים,
 כמה היו הזה לשילטון רבים. דרוזים
הכת באמצעות אך מכוערים, צדדים

 הגיעו הישראלית הטלוויזיה של בות
 הנאים הצדדים על ידיעות לישראל

 צה״ל שמגיש ההומניטרי הסיוע בלבד:
 שליד הטובה" ו״הגדר לבנון, לדרום

מטולה.
 והצלחה אידיליה זו היתה לכאורה,

 ארוכה בגיזרה שלט חדאד מלאה.
 חגורת־ביטחון מעין שהיוותה וצרה,
 התפקיד היה למעשה, ישראל. למען

 היא עובדה למדי. מפוקפק שמילא
 ליטני, מיבצע את מנע לא שקיומו
 השפעתו. תחום את מעט שהרחיב

 הפצצות גם מנע לא המייג׳ר של קיומו
 פעם בכל הצפון, יישובי של בקטיושות

 ההפצצות באמת. בכך רצה שאש״ף
 השטח מתוך תמיד כמעט היו האלה

חדאד. של בשליטתו היה שלכאורה
שהושגה שביתת־הנשק דווקא

 גם חדאד הישראלית. במיפקדה קבוע
 אותה. אהב לא אך בתל־אביב, ביקר
 מדי יותר לו מזכירה שהיא אמר הוא
 שהכיר האמריקאיות הערים את

בארצות־הברית. כשהיה

 מתועב
בבוסור

 אוייביה את בסורים רואה דאד ^
 לבנון. של ביותר הגרועים 1 1

 את גררו ״הם לומר: נוהג הוא עליהם
 הם וכעת בישראל, למילחמות המצרים
 של ממזריו הם הפלסטינים. את גוררים

 והתיר לארצם שפלש הברבארי
 חיילי אם נשותיהם. את לאנוס לחייליו

 יאנסו הם אדמותינו את יכבשו סוריה
 הברבארי של ממזריו נשינו. את

 מהוריהם־מולידיהם.״ יותר ברבאריים
 בחייליו שנתקלו צה״ל חיילי אך

 מילחמת בתקופת חדאד רב־סרן של
 הלבנון, מילחמת ובתקופת ליטני

 יש ״הברבאריים״ שלסורים יודעים,
 ניתנו לא חדאד של לחייליו מתחרים.

 במילחמת־לבנון. לחימה תפקידי שום
 שחיילי המתינו בצמתים, ניצבו הם

בעיק־ והזדנבו בקרב, יתקדמו צה״ל
)72 בעמוד (המשך


