
 מטרותיו תיקווה. — שפירושה אמל
 על הגנה האירגון: של העיקריות

בעושק. ומילחמה ישראל מפני הדרום
במילחמת־ חלק נטל אל־אמל

 בלבנון שהתנהלה האזרחים —
בה. שולי גורם היה כי אם ,1975—6ב־

 הצטרף לא ללבנון, סוריה פלשה כאשר
 המשותפים הכוחות של ללחימתם

נגדה.
 לגורם אל־אמל הפך כיום

 נגד לוחמת־גרילה המנהל הדומיננטי,
בביירות. הרב־לאומי והכוח לבנון צבא

 מעניינת ישראלית, מנקודת־ראות
 בדרום. אל־אמל של פעילותו במיוחד

 עוררה ואש׳׳ף ישראל בין המילחמה
 התנגדות הדרום תושבי בקרב

שם, אש״ף של ולפעילותו לנוכחותו
 על בעיקר התנהלה זו שמילחמה משום —4

 מבעיות ניכר (חלק חשבונם ועל גבם
בביירות, ובעיקר בלבנון, השיעים
זו). ממילחמה נובעות
 תומך שאידיאולוגית למרות לכן,

 יצא שבפועל הרי באש״ף, אל־אמל
 את להגביל במטרה נגדו, לעימות
 האוכלוסיה מן ולחסוך בדרום פעילותו
פיגעי״המילחמה. את שם השיעית

 של הראשונה במחצית החריף העימות ;
 תותחי להכניס אש״ף ניסה עת ,1982
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כפרים של איזור — לצור שממיזרח +~-

 כיום מהווה ממכוניות־תופת החשש
 צה״ל של העיקריים הסיוטים אחד את

 לפני כי זוכרים מעטים אולם בדרום,
 של ומיפקדות מטות היו המילחמה

 לפיצוצים מטרה בדרום־לבנון אש״ף
 כמה כליל החריבו אשר כאלה,

 להם האחריות את בדרום. ממיפקדותיו
 לשיחרור האירגון עצמו על נטל

 הנראה, ככל שהורכב, מזרים לבנון
משיעים.
 כיום החשופים צה״ל, מחיילי כמה

 יודעים השינאה״, ב״משולש לפיגועים
 בהם הלוחמים שיעים מאותם חלק כי

 אש״ף, נגד בעבר שם לחמו כיום, שם,
 המטיפים שיעים מנהיגים מאותם וחלק
 לאנשיהם קראו ישראל, נגד כיום

 הרחיק אף מהם אחד אש״ף? נגד ללחום
 יפגיזו אנשיו כי אש״ף על ואיים לכת
 עילה לצה״ל לתת כדי ישראל, את

 מן אש״ף את ולסלק ללבנון לפלוש
הדרום.
 הדרום וכיבוש המילחמה אחרי גם

 אל־אמל נטל לא ישראל, על־ידי
 בלוחמת־הגרילה כה, עד חלק,

 מחבריו חלק כי בדרום(אם המתנהלת
 וצידד פרטית) כיוזמה זאת עשו

 איים זאת עם יחד פאסיבית. בהתנגדות
 ללחימה יצטרף אירגונו כי ברי, נביה
 גישרי את זו תסגור אם ישראל נגד

האוואלי.
על ישראל שהטילה ההגבלות
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חומייני
בעלאווים הכרה ההדוקים, הקשרים אחרי

 גם צה״ל חיילי בפי כיום הקרוי שיעים
השינאה״. ״משולש
 באש״ף אז לחמו אל־אמל אנשי

 הכלים הכנסת את ממנו למנוע כדי
 היו הצדדים ולשני לאיזור, הכבדים
 נכונותו חוסר רקע על נפגעים. עשרות

 פרש ישראל, נגד לפעול אל־אמל של —
,1982 במאי מוסאווי חוסיין ממנו

אל־איסלאמי. אל־אמל את והקים
 מפמיות־תופת
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 קטעה ללבנת ישראל שפלישת
 בקרב התקוממות של תהליך באיבו

 רק לא אש״ף. נגד הדרום אוכלוסית
 סונים גם אלא אז, נגדו לחמו שיעים

 אש״ף של מכוונות חששו אשר בצידון, __
 הסו־ והמיליציה העיר, על להשתלט

 האירגון המקומית, נית־נאצריסטית
 מוצטפא בראשות הנאצרי העממי

 כוחות נגד קרבות־רחוב ניהלה סעד,
בצידון. אש״ף

 כלפי אחרות ופעולות בגשרים, המעבר
להידר שהביאו השיעית, האוכלוסיה

 העמידו זו, אוכלוסיה עם היחסים דרות
 והביאו נוח לא במצב אל־אמל את

 אזרחי מרי של פעולות לנקיטת אותו
 אחת אשר והפגנות, שביתות כמו

 של מעמדו חיזוק הוא ממטרותיו
 השיעית האוכלוסיה בקרב האירגת
בדרום.

 בשריפת שלוו שבהפגנות, החריפות
 אחרי בצידון, לאחרונה היו צמיגים,
 כביש־החוף בצירי פרדסים עקירת
לזהראני. מדרום
 באל־אמל רבים יש זאת, עם יחד
 ותובעים בכך מסתפקים שאינם

 ללחימה כוחו במלוא יצטרף שהאירגון
בדרום. צה״ל כוחות נגד

 תוכל מתי עד השאלה: נשאלת
 הלחצים בפני לעמוד האירגון הנהגת

ללוחמה? להצטרף מלמטה
 שזמנה לישראל ברור להיות צריך
 לאוכלוסיה הנוגע בכל בדרום,

 יימשך אם וכי ואוזל, הולך השיעית,
הרי וההקצנה, ההידרדרות תהליך

 כה עד שהתנהלה שלוחמת־הגרילה
 מה לעומת כמישחק״ילדים תיראה
 בוא עם חודשים, כמה בעוד שיקרה
האביב.

קגטמיזציה
ואוטוגומיה

שניתן להנחה מקום לכאורה, ש ^
 עם כלשהוא להסדר להגיע
 בגוף הוא המדובר שכן אל־אמל,
 כמה ולישראל לו אשר פרגמאטי
 המסקנה אחרי משותפים. אינטרסים

 ההנהגה על יהבנו את להשליך שאין
 גוף בדרום שישלוט עדיף המסורתית,

 מאשר פרגמאטי, אולם .מיליטאנטי,
החומייניסטים.

 בעל גוף הוא אל־אמל
 השיעים, את המושכת אידיאולוגיה

 — בלבנון שבהם הצעירים את ובייחוד
 יכולים הם שסביבה מנהיגות לו ויש

 כוח להקים לו שמאפשר מה להתלכד,
 גוף לשורותיו. אנשים ולמשוך צבאי

 מאשר יותר יעיל ספק, ללא יהיה, כזה
 שהוצעו האחרים המקומיים הגופים

 יאות אם הדרום, ביטחון על בשמירה
עצמו. על זאת לקבל

 שתי על לחשוב כיום ניתן
 אל־אמל לשילוב עיקריות אפשרויות

 — האחת הדרום: ביטחון על בשמירה
 עם בשילוב אולי דומינאנטי, כגוף

 בשילוב — השנייה מישניים: כוחות
 יהיה הוא אשר חיצוני, — אחר כוח עם

באיזור. הדומינאנטי
 האפשרות מאחורי ההיגיון
 שיעי איזור הוא הדרום ברור. הראשונה
 האיזור את מהווה גם והוא בעיקרו,

 ההתפתחויות בלבנון. העיקרי השיעי
 הביאו האחרונים והחודשים השנים של

 אזורים על־פי לבנון של חלוקה למעין
 כסרואן איזור למשל, כך, עדתיים.

 למעשה, אוטונומי נוצרי איזור מהווה
 איזור מעין מהווה השוף גם וכיום

 טריפולי איזור דרוזי. אוטונומי
 בעיקרו, סוני איזור מהווה בצפון־לבנון

סורית. שליטה תחת מצוי הוא כי אם
 פונה שלבנון ובמידה זה, רקע על
 הרי קנטוניזציה, של פיתרון לעבר

 אוטונומי לאיזור להפוך יכול שהדרום
 תעדיף ישראל זה במיקרה שיעי.

 ובעל יציב גוף ישלוט זה שבאיזור
 השיעית האוכלוסיה רוב של תמיכה

ישראל. עם משותפים ואינטרסים
 הוא זה לתפקיד היחיד המועמד

 יכול ישראל בפני כאשר אל־אמל,
 עם שיתוף־הפעולה של המודל לעמוד

 הדברים בחינת אך בשוף. הדרוזים
 עם הנסיון מן להשליך קשה כי מעלה,

 התיקוות כל את מימש הדרוזים(שלא
 יש ודרום־לבנון. השיעים על בו) שתלו
 השיעים בין הבדלים של שורה

בלבנון. והדרוזים
 ברובם מרוכזים שהדרוזים בעוד

 ריכוזים שיש הרי השוף, אחד, באיזור
 לדרום־לבנון, מחוץ גם גדולים שיעים

 לכן הבקאע. וצפון בדרום־ביירות כמו
 מלנקוט ייזהרו שהשיעים להניח יש

 להיות עשויה שמשמעותם צעדים
לבנון. של לחלוקה הכנה

 במידת הבדל יש לכך, בנוסף
 שהעדה בעוד העדות. של ההומוגניות

 רבה מידה על־ידי מאופיינת הדרוזית
 השיעית שהעדה הרי הומוגניות, של

 זרמים בין ומפוצלת מפורדת
 נובע מכך ושונים. רבים ותת־זרמים

 יש הדרוזית שלעדה בעוד נוסף: הבדל
 את סביבו המאחד ומוכר, חזק מנהיג
 שאין הרי בני־ערתו, של המכריע רובם
השיעית. בעדה הדברים פני אלה

 האירגונים לגבי גם נכון הדבר
 של המיליציה בעוד הצבאיים.
 היטב הנשלט אחיד, גוף היא ג׳ונבלאט
 מורכבת אל־אמל הרי על־ידיו,
 שהנהגת ושונים, רבים מגורמים
 עליהם לכפות יכולה תמיד לא האירגון

רצונה. את

 בטוריה, תלות
באש״ף תמיכה

 בעוד — בדת נעוץ נוסף בדל ^
 הם אנשי־הדת הדרוזית שבערה 1 1

 פני הם הפוכים והממתן, המתון הגורם
 של מעמדם השיעית. בעדה הדברים

יותר חזק גם השיעים בקרב אנשי־הדת

בצידון מיסגד
צמיגים שריפת פרדסים, עקירת אחרי

 הנהגת על גם השפעה להם ונודעת
וחבריו. אל־אמל
 כוהני־הדת גישת לדרוזים, בניגוד

 בדרך היא, ללא־מוסלמים השיעים
 ובלתי־מתפשרת. קיצונית כלל,

 של ומעמדם הדתיים הילכי־הרוח
 העיקריים הגורמים בין הם אנשי־הדת

 שיתוף־ בפני למיכשול העומדים
 שיעיים, וגורמים ישראל בין פעולה

 שהשפעת אל־אמל, עם יותר ועוד
למדי. חזקה בו אנשי־הדת

 אל־אמל גורמים: עוד נוספים לכך
 אידיאולוגית, מבחינה באש״ף תומך

 ינהל שזה מוכן הוא אין מעשית, אם וגם
 של גבם על ישראל עם מילחמותיו את

 אוייב, בו רואה הוא שאין הרי השיעים,
פעולה. עימו לשתף ועלול

 סוריה. עם היחסים — נוסף גורם
 תנועת את שהקים צאדר, מוסא

 עם הדוקים בקשרים היה המקופחים,
 הכרתו את השיג ואף הסורי, המישטר

 מן חלק העלאווים• בהיות חומייני של
השיעה.
 השיעית בעדה המיליטאנטי הזרם

 זקוק שהיה משום סוריה, אחרי נהה
 הלבנוני, המימשל כנגד לתמיכתה

 לחיזוק מכשיר בהם ראו הסורים ואילו
בלבנון. מעמדם

 לסיוע זקוקה שאל־אמל משום
 המרוני, המימשל נגד במאבקה סורי
 על להסתמר מסוכן זה שיהיה הרי

 בסורים שתלותם גם מה אל־אמל.
 נכונותם לצימצום היא גם תתרום
ישראל. עם פעולה לשתף

בדרום, ישלוט שאל־אמל במיקרה

 שעמה בסוריה המיעוט עדת •
שיא נמנה אל-אסד. ,האפט הנ

 מפני הדרום את להבטיח צורך יהיה
 הפלאנגות או לבנון צבא של איום
 שם). השיעים את כיום המדאיג (איום
 ולחימה כזה איום לפני יעמדו אם שכן,

 לקרות הצפוי (דבר גורמים אותם עם
 לפלאנגות יש שם האוואלי, בגיזרת

 לסיועו לקרוא עשויים הם בסיסים),
 לדרום, הכנסתו את ויתירו אש״ף של
 למרות בשוף, הדרוזים שעשו כפי

 מעוניינים הם אין הדרוזים שכמו
באיזורם. אש״ף של בהתבססות

 תימסר שאם הסיכון קיים לכל, מעל
 לידי בלעדית בדרום־לבנון השליטה
 היסודות שם לגבור עשויים השיעים,

הדרום. על ולהשתלט החומייניסטיים
 של נסיונותיה נכשלו כה עד

 מתאם־העל של בראשיתו ישראל,
 עם קשר ליצור לובראני, אורי בלבנון,

 חברי שאר עם יחד הוא, ברי. נביה
 לשתף הנראה ככל מסרב תנועתו,
 לו שיש דבר ישראל, עם פעולה

בדרום. השיעים מנהיגי על גם השפעה
לארגן ניתן לא המסקנה:

 של בסיס על בדרום הסדרי־ביטחון
 כאלה שיימצאו ייתכן מקומיים. כוחות

 שיתוף־הפעולה עקב־חוסר שימליצו,
 בנוצרים ולראות לחזור השיעים, של

 ניתן שעליו יחיד גורם בלבנון
 מוטעית. מסקנה זאת להסתמך.
 של מישענת הם בלבנון הנוצרים

 אותו את הוכח. שכבר כפי קנה־רצוץ,
 אחרת עדה כל לגבי לומר אפשר הדבר
זאת. בארץ

 את להבטיח ביותר הטובה הדרך
 ובלבנון בדרום, ישראל של האינטרסים

 כל עם קשר קיום על״ידי היא בכלל,
 אולם, המיטב. את להפיק כדי הגורמים,

 אחד אף על להסתמך, או לסמוך, לא
מהם.
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