
)1והדם הבוץ לבנון: י
 הדבנעית, הביצה לתנך ישראל את שרזן אריאל שהכניס לפגי שנה 30
נוקב ן1די אחרי ונפסל המדינה. בצמרת בסזדי־סח־ות זה רעיון ן1ני

חהדפתחה פרולוג:

נוצרית! מדינה להקמת להביא שעת־הכושו ״עכשיו בן־גוויון: דויד
 הלבנוני? לבוץ נכנסנו יך̂ 
 לא בהיסח־הדעת. לא בטעות. לא <*

חוסר־מחשבה. מתוך

 נחזה כבר 1982ב־ קרה אשר כל
 לחזור כדאי כן. לפני שנה 30 מראש

 פרספקטיבה יוצרת היא כי זו, לפרשה
למאורעות. היסטורית
 חלתה במה להבין כדי'
 אחז וכיצד ,1982ב־ ישראל
 לעיין כדאי במערכת, הטירון!
לפני שנה 30 שהתנהל בוויכוח

- 1 8 ........■

 הצמרת בחוד בסודי־סודות, כן,
המדינה. של

 לנוצץ נךגוויוו: 8
מבבנים דננו! את

 בפברואר 27ה־ השבת, יום ^
 מרובעת פגישה נערכה ,1954

בתל־ בן־גוריון דויד של הפרטי בביתו
ת______ א ______מ

אבנרי אורי
 משה ראש־הממשלה בה נכחו אביב.
 לבון פינחס שר־הביטחון שרת,

דיין. משה והרמטכ״ל
בחצי לפגישה שאיחר בן־גוריון,

 את אשתו, פולה, שיעשעה שעה(שבה
 משדה־בוקר. במטוס בא האורחים),

 שום לבן־גוריון היה לא הימים באותם
 המישרות ׳מכל שפרש אחרי תפקיד.
 רוחו אך בשדה־בוקר, כביכול התבודד

 ומאחורי המדינה, פני על ריחפה
עצומה. השפעה לו היתה הקלעים
ביומנו: שרת רשם

 אחר. בעניין פתח ״בן־גוריון
 —לבנון את לעורר השעה זוהי
 המארונים את אומרת זאת

 מדינה על להכרוז — שבה
נוצרית.
המא חלום־שווא. זה כי ״אמרתי

 בהתבדלות הדוגלים מפולגים. מנים
 יעזו ולא התחתונה, על ידם נוצרית

 על ויתור פירושה נוצרית לבנון דבר.
 ביקעת־ על טריפולי, על חבל־צור,

לבנון את שיחזיר כוח אין לבנון.

 מבפנים לבנון פיצוץ של הרעיון
 מדינת־ישראל. קום למחרת כבר נולד
 במשך תמיד. למעשה, קיים, היה הוא

 מדי אך רדום, היה ארוכות תקופות
 לצאת המבקש ג׳ין כמו התעורר, פעם

 היד היססה האחרון ברגע הבקבוק. מן
הפקק. את חילצה ולא הישראלית

 מילחמת־העולם שלפני לממדיה
 כל מאבדת היא שאז גם מה הראשונה,
כלכלית. מבחינה זכות־קיום

 התחיל בשצף. הגיב ״בן־גוריון
 ללבנון היסטורית .הצדקה מוכיח

 עובדה תיווצר אם מצומצמת. נוצרית
 לצאת הנוצריות המעצמות יעזו לא

נגדה.
 שייצור גורם אין כי ״טענתי

 לעורר נתחיל ואם העובדה, את
שננ בהרפתקה נסתבך ולדרבן

קלון. רק בה הל
 על תוכחה של נחשול פרץ ״כאן

 מטרה לשם וצרות־אופק... חוסר־העזה
 מאה קרן־הצבי על לתלות מותר כזו

 — מיליון מיליון, חצי דולר, אלף
 שידוד יבוא ואז הדבר, שיקום ובלבד
 התיכון המיזרח במערכות מכריע

חדשה. תקופה ותתחיל
גלגל־סופה.״ עם מלהיאבק ״עייפתי

שק מדינה לבנון היתה ההם בימים
הפלס הפליטים לגמרי. ורגועה טה

 במישטר במחנות הוחזקו שבה טיניים
ודיכוי. פיקוח של קשוח

 ־־־ היה ישראל־לבנון גבול
גבולות שאר לכל בניגוד

 שלום. של גבול — ישראל
 נפגשו הצדדים משני החקלאים

 זה את זה ובירכו הגבול ליד
 הגבול את שעבר מי לשלום.
פגע. בלי הוחזר בטעות

 להציע בן־גוריון את הריץ מה
כזאת? הרפתקה

כן־: מניעיו את לנתח מעז אני
שביתת־ שהסכמי התיקווה •
•י* אוטו־ כמעט יביאו 1949 של הנשק
 התבדתה לחוזי־שלום ובמהרה מטית

 קיומה עם השלימו לא הערבים לגמרי.
 ישראל עם לא ובוודאי ישראל, של

 מאות את לבתיהם להחזיר המסרבת
 לטענת שגורשו(או, הפליטים, אלפי

 מילחמת־ במהלו ברחו) ישראל,
העצמאות.

 חלמו לא וחבריו בן־גוריון •
 ש־ ישראלית, יוזמת־שלום על

 מן חלק לשיבת מביאה היתה
לא פיצויים ולתשלום הפליטים

אדמו הפקעת להיפך, חרים.
 ׳י בישראל הערבים של תיהם

 לפיכד הקצב. במלוא נמשכה
 את לשבור דרך בן־גוריון חיפש
בכוח. הערבית החזית

הדרום״ את לספח נוצרי, סרו ״לקנות פרס): ד״ו(עם




