יש הטלוויזיה הוותיק חיים גיל
י * פגש את רפיק חלבי במיסדרונות ה 
טלוויזיה לפני כמה חודשים .לאחר אחת
הסערות שבהן היד ,מעורב רפיק .״אם אני
הייתי עושה את הכתבות שאתה עושה,״
אמר גיל ,״מצלם בדיוק את אותם הדברים
ואומר בדיוק את אותם הדברים ,אף אחד
לא היה פוצה פה ומצפצף ,כיוון שאני
יהודי ואתה דרוזי.״ חלבי הפנה פניו מחיים
גיל בכעס.
״אז כעסתי על חיים גיל,״ אומר היום
רפיק חלבי ,לאחר השערוריה שהתעוררה
בעיקבות הכתבה שלו על הפקעת הקר
קעות ,למען התנחלות אלון־מורה .״כעסתי
עליו כיוון שלא רציתי להאמין באמת הזו.
היום אני יודע שזו אמת.״
חיים יבין ,מנהל מחלקת החדשות ,סייר
ביום הששי שעבר באלון־מורה ,יחד עם
דובר רשות־השידור ,משה עמירב ,ונציגו
של אריק שרון בשטחים המוחזקים ,אורי
בר־און .בסיומו של הסיור ,שנמשך חמש
שעות ,אמר יבין :״יש לי טענות כלפי
רפיק חלבי ,יותר חמורות מהטענות של
אריק .מה שנעשה כאן זה מעשה כרם-
נבות .חלבי היה מתון מדי בכתבות שלו.״
משה עמירב התגלה שוב במשרתם של
אדוניו ,גם כאשר אדוניו מתקפלים ,והודיע:
״יש פנים לכאן ולכאן.״ בר־און לא התחשב

במה שרואות העיניים .״זו היתה כתבה
אנטי־ציונית,״ אמר ליבין ,״והאדמה לא
מעובדת.״ הוא טען כך בעודם עומדים ליד
שדות התירס ועצי הזית.
שלוש טענות היו לאריק שרון ולאנשיו,
כנגד כתבתו .של רפיק חלבי ,שעוררה
את הסערה .הטענה הראשונה היתה ,כי
חלבי סיפר כי השטחים שהופקעו כללו
אדמות מעובדות ,בעוד שלדברי שרון ה
אדמות המופקעות לא היו מעובדות .הטענה
השניה היתה כי הראיון עם אברהם מינץ,
איש גוש־אמונים ,לא נערך בשטח המופקע,
ואילו הטענה השלישית היתה ,שצילום
הגורן בכתבה לא היה בשטח ההתנחלות,
למרות שהוא הוצג כך.

גית־דין
מהפכני
^ לכי ,ואחריו כל מי שהיה בשטח ,כו
י  1לל האחראים עליו ברשות־השידור,
מפריכים את הטענות אחת לאחת .שרון די
בר על הפקעה של  800דונם .אפילו אחרי

״כבר

לא ניסה חלבי ליצור את הרושם כאילו
הגורן מופקעת אף היא ,אלא ציין במפורש
כי הוא מראיין את כפריי הכפר הסמוך
להתנחלות ,כדי לשמוע מה דעתם על
הפקעת שטחי אדמה בסמוך אליהם.
לפיד התעלם מכך ו״נזף״ בחלבי על
ההטעייה שלו.
רפיק חלבי הוא עתה הכתב הראשון של
הטלוויזיה הישראלית היוצא מביתו כשהוא
מלווה בשומר מזויין ,ויוצא לעבודתו ב
ליווי• בתחילת השבוע סיקר חלבי את
ההפגנה בשכם ,שבה היו תקריות אלימות
ונורו יריות .הוא עשה זאת מלווה על־ידי
שומר־ראש .אלמונים טילפנו למערכות
עיתונים והודיעו ,כי ״בית־דין מהפכני.
הוציא עליו פסק־דין מוות.״
אין ספק כי זו תוצאה ישירה מהתנפלותו
שלוחת־הרסן והגזענית של אריק שרון על
חלבי ,תוצאה של מערכת השקרים הסבו
כה ,שאותה טוו שרון ואנשיו סביב פרשת
חלבי .אולם אשמתם של קרבניטי רשות־
השידור אינה פחותה מזו של שרון .שתי
קתו של יושב־ראש הוועד־המנהל ,הפרו
פסור ראובן ירון ,בפרשת חלבי ,עודדה
את חמומי המוח הגזענים .הגינוי בחצי פה
של לפיד ,אף הוא נתן אור־ירוק לסוג זה
של אנשים.
מי הוא אותו כתב טלוויזיה ישראלי,

הנאום השערורייתי שלו בכנסת׳ הוא עדיין
דיבר ,בפני כינוס של מנהיגים יהודיים
מארצות־הברית ,על  800דונם מופקעים.
אם אכן הופקעו  800דונמים ,הרי שחלק
ניכר מהם הוא שטח מעובד.
אולם כשהבחינו עוזריו של אריק שרון
בטעות שהוא עשה ,הם מיהרו להוריד
את מיספר הדונמים המופקעים .היה קל
להם לעשות כן ,משום שצווי־ההפקעה נמ
סרו רק לבעליהם של ב־ 100דונם מהשטת
המופקע .לדברי עוזריו של שרון ,הגיע
מספר הדונמים המופקעים דק ל״ .730אנשי
שרון חשבו כי בכך הם פותרים את הבעיה
ומוציאים את הדונמים המעובדים מהשטח
המופקע ,אולם אפילו עבודת־רמייה זו הם
עשו בצורה שלומיאלית.
אז זייפו שוב אנשיו של שרון את המצב
בשטח ,והודיעו על שטח מופקע של 613
דונמים בלבד .אולם הפעם קשה היה לרמות
את הטלוויזיה .בידי חיים יבין מפה רשמית
של צה״ל ,חתומה על־ידי מפקד איזור
יהודה ושומרון ,תת־אלוף בנימין )״פואד״(
בן־אליעזר ,המצביעה על  730דונמים,
הכוללים שטחי אדמה מעובדת.

רפיק חלבי בעת ששימש כעוזרם
של נוירון בנבנישתי וטדי קולק.
החלו ההתנכלויות,״ הוא מספר.

כשחזרו חיים יבין ומשה עמירב היו
דיעותיהם חלוקות .יבין הבחין בכ־50
דונמים מעובדים ,ועמירב טען כי ״רק
כמה דונמים ספורים מעובדים.״ ברוח זו
הם מסרו את הדין־וחשבון שלהם למנכ״ל
רשות־השידור ,יוסף )״טומי״( לפיד.
לפיד נתלה בדו״ח של עמירב ופירסם
הודעה ,המוחה נגד התקפתו של שרון על
רפיק חלבי ,אך טוענת כי חלבי שגה בכך,
״שיצר את הרושם כי כל האדמה מעובדת.״
לפיד התעלם מעצם הכתבה ,למרות שטען
כי ראה אותה פעמיים .בכתבה ציין חלבי,
כי בין הדונמים המופקעים היו גם מעובדים,
ולא טען כי השטח כולו מעובד.
הודעתו של לפיד התייחסה למעשה גם
לשתי הטענות האחרות ,שהועלו כנגד
חלבי ,הראיון עם מינץ וצילומי הגורן.
חלבי ראיין את מינץ על הכביש ,בשטח
המופקע ,אולם יכול היה לראיינו גם
באולפן בתל־אביב .הוא לא ציין היכן הוא
מראיין את מינץ והתייחס לדברים שנאמרו
בראיון .אולם ברקע נראתה אדמה מעובדת,
וזו אומנם אדמה מופקעת .כאשר צילם
את הגורן בכפר רוג׳ייב ,הסמוך להתנחלות,

סגן רפיק חלבי ,היה אחד המצטיינים בקווס ה־
ן קצינים .חלבי שירת ביחידה הדרוזית ,אשר כיום,
הוא טוען שיש לפרקה ולפזר את חייליה ביחידות צה״ל ׳הרגילות.

שכותרות עיתוני העולם סיפרו עליו
השבוע ,ורשתות הטלוויזיה הגדולות בעו
לם דיווחו באמצעות הפרשה שלו על מצב
החברה והדמוקרטיה בישראל?

לא מהימן; שקרן
ואגטי-ציוני
ך*; פיל! חרכי התפרסם ככתב טלוויזיה
 1וכקצין דרוזי בצה״ל .אומר על כך
רפיק :״זה כבוד בשבילי ,שאני קצין ב־
צה״ל ושאני דרוזי ,אבל זה לא לכבודי שכל
פעם ,כשיש סביב כתבות שלי שערוריה,
מזכירים זאת .העובדה שאני קצין ודרוזי,
לא היא שנותנת לי את התוקף המוסרי.
רק האמת המדווחת בכתבות שלי ,והשלי
חות העיתונאית שלי ,הם שנותנות תוקף
מוסרי לדברים.״
הריב בין אריק שרון לבין רפיק חלבי
פרץ כבר לפני חודשים אחדים )העולם הזה
 ,(2180חלבי נסע לסקר את סיורו של שרון
בגדה*המערבית .ליד קליה החליט לצלם
את הפמליה של שרון .האתר ,ומה שעשתה

ו|ן ! ך (  (| 1ך'; רפיק חלבי מראיין את ראשד אשווה ,ראש
 '■1 1 1 0 1 1עיריית עזה .חלבי הצליח להתקבל הן על
היהודים והן על הערבים ככתב אובייקטיבי ומהימן.

