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עוד רבב■ שישואר יוצאת מלבנון ,היא נבד מסתבנת בה מחדש ,ווק השיטה
משתנית .לפני שמסתבביס בהונתסה חדשה3 ,וא■ להביו שרשו מה זאת לבנון
^ סי האגדה ,עומדת ישראל לס
 /יים בעוד חודש־חודשיים את ה
מעורבות שלה בלבנון .צה״ל ייצא מן
הארץ המקוללת ,ובזה ייגמר העניין .כך
אמר גם יצחק רבין השבוע בתוכנית
מוקד של הטלוויזיה.
זוהי אגדה יפה ,והיא תואמת את
מצב־הרוח הציבורי בישראל .אבל אין
בה ממש.

עם יציאת צה״ל בלבנון ,לא
תסתיים המעורבות הישר
אלית .מסתיים רק סרק אחד.
בינתיים כבר נפתח סרק חדש.
מנוי וגמור עם ממשלת־ישראל
להשאיר ברצועה הדרומית של לבנון
את חיל־השכירים המכונה ״צבא דרום
לבנון״ .צבא זה ,הנתון לפיקוד נוצרי
תחת פיקוח ישראלי ,הוא כל־כולו

יפעיל תותחים נגד מחנות־
פליטים מבלי לקבל על כך
הוראה ישראלית.
העברת כאלף עצורים לבנוניים
למחנה צבאי בישראל מהווה גם היא
אקט מדיני־צבאי במיסגרת המדיניות
הישראלית בלבנון .ממשלות ידידו
תיות — וביניהן ממשלות ארצות־
הברית ,בריטניה וצרפת — כבר הכריזו
פומבית כי העברה זו נוגדת את החוק
הבינלאומי .אמנת ז׳נבה אוסרת העברת
אזרחים ועצורים משטח כבוש לארצו
של הכובש .יתר על כן ,אמנת־ז׳נבה
המעודכנת מעניקה מעמד של שבויי־
מילחמה גם ללוחמים המשתייכים
לכוחות בלתי־סדירים ,כוחות־גרילה
שאינם לובשים מדים וכל כוח לוחם
אחר ,גם אם אינו מהווה צבא סדיר ואינו

■

בחטת 91*010

מכשיר של מעורבות ישראלית .חייליו
מקבלים שכר של  400דולר לחודש,
אך ככוח לוחם אמיתי אינו שווה
פרוטה .אבל יש לוי שימושים אחרים.
מצפון לו השתלטו שני בני־חסות
של ישראל על ״הכוחות הלבנוניים״
— האגף הצבאי הקיצוני של ה־
פלאנגות .השנץם הם סמיר ג׳עג׳ע,
שרכש לו שם בעריכת טבח ביריביו
הנוצריים בזע׳רתא ,ואלי חבייקה,
שנכנס להיסטוריה כרב־הטבחים של
צברה ושאתילא .אין איש בלבנון
ומחוצה לה המפקפק בכך שצמד־חמד
זה פועל בהשראת ישראל.
בימים האחרונים ,שני גורמים אלה
— ״מורדי" הפלאנגות וצד״ל —
משתפים פעולה במיבצע צבאי ליד
צידון .תותחי ג׳עג׳ע ותותחי צד״ל
מפגיזים ביחד את מחנות־הפליטים
הפלסטיניים ליד צידון ,מיה־מיה ועיך
ח׳ילווה .המוני הפליטים נטשו את
המחנות ונסו על נפשם ,רובם אל תוך
צידון המוסלמית.
הדבר מזכיר את הדברים שנרשמו
בדוח ועדת־כהן ,על כוונת בשיר אל־
ג׳מייל לגרש את מאות אלפי הפליטים
הפלסטיניים מאדמת־לבנון ,באמצעות
פעולות־טרור ויצירת פאניקה המונית.

גיעג׳ע מכחיש ,כמובן ,ש
הוא סוכן ישראלי .אולם לא
יעלה על הדעת שצד״ל ,שהוא
כל־כולו מכשיר ישראלי גלוי,

פועל בשם מדינה.

הפרק השלישי מתחיל עתה,
לנגד עינינו.

בכתבה הקודמת בסידרה זו תואר
הפרק הראשון של מעורבות ישראל
בלבנון ,כאשר הציע דויד בן־גוריון
לחולל הפיכה נוצרית בלבנון ולפרק
את המדינה ,ואילו משה דיין תבע לספח
לישראל את כל דרום־לבנון ,עד לנהר
הליטאני .פרק זה נשאר על גבי הנייר,
תודות להתנגדותו הנבונה והנמרצת
של משה שרת ,ראש־הממשלה דאז.
הפרק השני התחיל עם החלטת
יצחק רבץ ושימעון פרם ,בשנים
 ,1976/75לעזור למארונים בלבנון
במילחמת־האזרחים שפתחו בה ,ולח
מש את הפלאנגות .פרק זה הגיע לשיאו
בפלישה של אריאל שרון ללבנון ב־
 ,1982ומסתיים עם נסיגת צה״ל,
הלובשת יותר ויותר אופי של מנוסה.

אם אין סיכוי רב למנוע מעשי־איוולת
חדשים בירי ממשלה ,שכל חבריה
ורמטכ״לה היו מעורבים בפרקי-
האיוולת הקודמים.

ברור על כן שישראל ממ
שיכה לפעול בלבנון — ב
לפני שנסתבך בה מחדש ,כדאי
אמצעים אחרים.
 .להעיף מבט ברקע המאורעות — גם

♦ הוים ,׳31׳ וטירוף
ךפוליון אמר פעם שאפשר לק
ו■ רוא את ההיסטוריה של ארץ במפה
שלה .הגיאוגרפיה היא הקובעת את
אופיין וגורלן של ארצות ולבנון היא
דוגמה בולטת לכך.

לבנון היא ארץ יפהפיה ו
מטורפת — ובגלל אותה סיבה
עצמה :ריכסי־ההרים הנהדרים
שלה.
הארץ כולה מבותקת על־ידי ריכסי־
הרים גבוהים ,המקשים מאוד על

המעבר ממקום למקום .כתוצאה מכך
שימשה בכל תקופות ההיסטוריה כ־
ארץ־מיפלט של עדות נרדפות .עדות־
מיעוט ודתות־מיעוט ,שנרדפו במקו
מות אחרים ,עברו ללבנון כדי להתבצר
בחבל־ארץ ,שבו יכלו להגן על עצמן
ביתר קלות.
בתנאים גיאוגרפיים דומים ,מצאה
שווייץ יתרון משלה .כל חבל־ארץ
בשווייץ חופשי במיסגרת קאנטון או
טונומי ,אך שיתוף־הפעולה בין ה
קאנטונים מול אויבים זרים הוליד
במשך מאות בשנים תודעה לאומית
שווייצית משותפת ,למרות השוני
בשפות ,במוצא ובאופי )ראה יומן
אישי(.
בלבנון קרה ההיפך .כל עדה ראתה
את עצמה בסכנה מתמדת מידי שכניה,
ולמדה לעמוד על נפשה בכל עת .כל
עדה הפכה מיבצר חמוש ,והמילחמה בין
מיבצרים עדתיים אלה היא מצב־קבע
בלבנון.

לאורך כל ההיסטוריה לחמו
בל העדות זו בזו ,כמעט בלי
הרף ,כשהן כורתות בריתות
ביניהן ובוגדות זו בזו חליפות.

מצב זה ,הנמשך מזה מאות בשנים,
הוא חלק מן התרבות של העדות,
ההיסטוריה שלהן ותודעתן .הוא מגע
כל אפשרות של גיבוש תודעה לאומית
לבנונית .הוא גרם לכך שכל עדה,
בראותה בכל שכנותיה אויבות־בנפש,
חיפשה תמיר בעל־חסות זר .הדרוזים
והשיעים נשאו את עיניהם לבריטניה,
הנוצרים־אורתודוכסים לרוסיה ,המא־
רונים לצרפת ,הסונים בערי־החוף ל
תורכיה.

אף אחת מן העדות לא סברה
מעולם שייטב לכולן אם ית
אחדו במיסגרת לאומית משו
תפת.

מיטען צד
8

עם חלוף התקופה האימפריאליס
טית ,לא השתנה אופי הארץ .רק בעלי־
החסות השתנו :סוריה וישראל ,איראן
ואש״ף ,ארצות־הברית וברית־המועצות
בוחשות עתה בקדרה ,שבה בחשו קודם
לכן צרפתים ורוסים ,בריטים ותורכים.
כאשר קמה לבנון החדשה ,אחרי
מילחמת־העולם הראשונה ,תחת חסות

צרפתית ולשם קידום אינטרסים
צרפתיים ,נוסף מרכיב חדש למציאות
הלבנונית .חבלים של סונים ,שיעים
ודרוזים אוחדו עם החבל הנוצרי
המרכזי ,כדי ליצור ישות שיש לה קיום
כלכלי .לעשירי המדינה יש מאז
אינטרס לשמור על אחדות לבנון
מבחינה כלכלית ,בניגוד למציאות
הפלגנית שהם עצמם שייכים אליה.

המתח בין איחוד לפילוג ,בין
השינאה ההדדית והאינטרס
המשותף ,בין הנטיה לקרוא
לאוייב זר כדי לתקוף את השכן
והנטיה להתחבר עם השכן כדי
לגרש את הכובש הזר — זוהי
המציאות של לבנון.

כל זה נאמר בקיצור במיכתבו החכם
של משה שרת לדויד בן־גוריון ,שצוטט
בכתבה הקודמת בסידרה זו .אך הוא
כתוב גם בספרים מצויינים רבים,
וביניהם בחוברת של אהרון כהן ,איש
שער־העמקים.

אילו היו הפוליטיקאים וה
אלופים של ישראל קוראים
ספרים — מינהג שאפשר רק
להמליץ עליו — יתכן והיו
מבינים מראש מה הם עושים,
ואולי אף נמנעים מלעשות
זאת.

♦ הינהניה הנורמת,
בנקים וחאשיש
^ אשר קמה לבנון החדשה ,ונתר
^ רה ״האמנה הלאומית״ הבלתי-
כתובה ,הוקפאה בכוח המציאות ש
שררה אז.
במציאות של אז היוו הנוצרים רוב
דחוק .המארונים היו רק חלק מן ה
ציבור הנוצרי .ובקרב המארונים עצמם
התחרו ביניהן כמה וכמה מישפחות
גדולות ,עתירות־היסטוריה.

אולם תוך ניצול העובדה
שהשילטון הזר — הצרפתי —
ראה במארונים את המשרתים
המסורתיים שלו ,הבטיחו המא-
רונים לעצמם עמדת־שילטון
אדירת־עוצמה ,מדינית וכלב-

