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ממ ועדת־חקירה תתמנה כאשר
ה לכדיקת חוק, פי עד לכתית

 הטבח כעריכת הקשורים מאורעות
 עליה ככיירות, הפליטים כמחנות־

 השאלות את השאר, כין לחקור,
:הכאות

ת הנניסה • ח ב״ י
 להחלטתם האמיתיות הסיבות היו מה •

 שבין בלילה שרון, ואריאל בגין מנחם של
 צה״ל את להכניס בספטמבר, 15וה* 14ה־

המערבית? לביירות
 היום, למחרת שפורסמה הסיבה האם •

 למנוע כדי לביירות צד,״ל נכנם כאילו
 אל־ בשיר רצח בעיקבות אנדרלמוסיה

 מכן לאחר שטען כפי שקר, היתה ג׳מייל
? בעצמו שרון אריאל

המ את ״לחסל הסיבה היתד. האם •
מכן? לאחר שרון שטען כסי חבלים״,

 הפילה של הכוונה היתד. מה כן, אם •
 מזויינים לוחמים — זה בהקשר ״מהבלים״
 לא־לוחמים חברים או להלחם, הממשיכים

אחרים? פלסטיניים גברים או אש״ף, של
 המילה של הכוונה האם כן, אם •

״להרוג״? היתה ״לחסל״  היתה האמיתית הכוונה !האם •
 המערכית כיירדת עד להשתלט

 הלכנוני לפרלמנט להכתיב כדי
המתגור ודחכרי־הפרלמנט ככלל,

 לבחור כפרט, כמערב־כיירות רים
 על־ידי ייקבע אשר חדש כנשיא
שרון? אריאל

 לבריחת להביא הכוונה היתה האם •
 ממחנות־ הפלסטיניים הפליטים המוני

מיזרחה. הפליטים
 המשך זו כוונה הייתה האם כן, אם י•
 במחנות- שרון אריאל על־ידי שבוצע למד,

 כגון בדרום־לבנץ, הפלסטיניים הפליטים
ועוד? ראשידיה עין־אל־חילווה,  כוונה היתה האם כן, אם •

 המקורית כתוכנית ככר כרוכה זו
 המערבית, ביירות עד להסתער

ההת עד־ידי סוכל מימושה אשר
 ועוד), גכע (אלי הפנימית נגדות

 והתנגדות האמריקאית ההתנגדות
? הפדסטיניים הלוחמים

המע לביירות הכניסה היתד, האם •
 ניתנה אשר התחייבות של הפרה רבית

 ארצות־הברית, לנשיא ממשלת־בגין על־ידי
חביב? פילים באמצעות

 את להפיץ אחר־מעשה החליט מי •
 המזויינים״ המחבלים 2000״ על הסיפור

 ״בניגוד אש״ף על־ידי בעיר שהושארו
? להסכם״ פלס דוחסים ככלל היו האם •
 כעת ככיירות ■סזויינים טיניים
 הם היכן — כן ואם צה״ל, כניסת
? עכשיו

 2000״ של המיספר נקבע כיצד •
 של בהודעות שהופיע מזויינים״ מחבלים

 שהרסטכ״ל, אחרי קלה שעה ישראל, שרי
 כמד, יודע לא ״אני :השיב כך, על שנשאל

ספרתי!״? לא יש!
 ״המחבלים על הזה הסיפור כל האם •

ש גס, שקר היה שהושארו״ המזויינים
היש הציבור בעיני להצדיק כדי הומצא
 מניעים לד, שהיו פעולה והעולמי ראלי

לעיל)? (ראה לגמרי שונים  הנשק את לפרוק החליט מי •
המקו המוסלמיות המיליציות מן

שנש ואחרים) (הסוראביטון מיות
 האוכ־ על להגן כדי בביירות ארו

האזרחית? לוסיה
 את לפרוק שרון אריאל החליט האם •
 לאפשר כדי אלה המיליציות של נשקן

 ב־ טרור של מישטר להשלים לפלאנגות
? הפלסטיניים מחנוודד,פליטים

כ נהרגו צה״ל חיילי כסה •
המערבית לביירות הכניסה מהלך

ה וכשאר במוראכיטון דהלוחסה
? מיליציות

המי ושאר המוראביטון חברי כמה #
 נלקחו כמה זה, במיבצע נהרגו ליציות
מאז? להם קרה ומה בשבי
 זה, במיבצע נהרגו פלסטינים כמה #
מאז? להם קרה ומה בשבי נלקחו וכמה

ח1הנלאנג 011 הקשו •
 ממשלת־ישראל בין הקשר התחיל #מתי

? תנועת־הפלאנגות עם
 מראשיתו הזד, הקשר של טיבו היה מה #

? והלאה
ביצי האמריקאים של חלקם היד, מה #

? הזה הקשר רת
 במשך הובאו פלאנגות אנשי כפה י•

כאן? והתאמנו לישראל השנים
 לפלא- הומצאו נשק של כמויות אילו #
ומתי? נגות,
 הפלא־ מנהיגי ביקרו פעמים כמה #
בישראל? נגות
התראו? סי ועם כאן עשו מה #
 פוליטיים מנהיגים ביקרו פעמים כמה #

בלבנון? הפלאנגות אצל ישראל של
שם? התראו מי עם #
 אצל קציני־צה״ל ביקרו פעמים כמה #

שם? עשו מה בלבנון, הסלאנגות
 או חטופים, ביקורים אלה היו האם #

 או ממושכות, תקופות שהו שקציני־צה״ל
 כמדריכים, הפלאנגות אצל קבע, בדרך

אחרים? בתפקידים או כיועצים
ו צד,״ל בין כלשהו קשר היה האם #
 על־ידי בוצע שבה בתקופה הפלאנגות בין

תו של הטבח ,1976 בראשית הפלאיגות,
 ודבאייה קאראנטיין מחנות־הפליטים שבי

 של הטבח נערך עליו (שבתגובה בביירות
הפלסטינים)? בידי דאמור
 כין כלשהו קשר היה האם #

 כתקופה הפדאנגות וכין צה״ד
וה הפדאנגות על־ידי כוצע שכה

 הגדול הטכח ,1ע76 כקיץ סורים,
 תל־אל־ מחנה־הפליטים תושבי של

 שגד וילדים, נשים גכרים, זעתר,
 מאות גם להורג הוצאו מהלכו

 ריש־ שנכנעו פלסטיניים לוחמים
? ת סי

 צד,״ל, של המישלחת תפקיד היה מד, י•
 בן־ <״פואד״) בנימין תת־אלוף בראשות
 סמוך הפלאנגות אצל ששהתה אליעזר,

? יצאה ומתי לשם הגיעה מתי טבח, לאותו
 חל אלה מעשי-טבח בעיקבות האם י•

ממשלת־יש־ שבין ביחסים כלשהו שינוי

צומ האם הפלאנגות, ובין צד,״ל ו/או ראל
 הופסקו או לפלאנגות הנשק מישלוח צם

 אנשי־הסלאנ־ ואימון ההדדיים הביקורים
בישראל? 'גות

 שביצעה היחידה שאותה נכון האם ;•
 מלבנון בשעתו הובאה בביירות הטבח את

 חדאד, המייג׳ור של למובלעת ישראל דרך
 מעשי־ שם שביצעה אחרי משם הוצאה אך

? זוועה
 אחרות ויחידות זו שיחידה נכון האם !•

 הפליטים למחנות צה״ל על־ידי שהוכנסו
 מילחמת־ד,לבנון, במהלך ביצעו, בביירות

 הדרוזיית האוכלוסיה כלפי מעשי־זוועד,
על־כך? ידע ושצה״ל אחרים, וציבורים  כין המגעים טיב היה מה #

 יה־ מנהיגי וכין ממשדת־ישראל
 מילחמת־ פתיחת לפני פדאנגות

? הלכנון
וה אלה, כמגעים דוכר מה #
 מפורשת כצורה כהם, הוסכם אם
 מאדמת-הלכגץ לגרש אילמת, או

הפלסטי הפליטים מיליון חצי את
 כאמתלה כמחנות, שם שגרו ניים
המחבלים״? תשתית הריסת של

את להכניס !!החלמה •
לתחנה הנלאגגזת

ל הפלאנגות את להכניס החליט מי #
? צה״ל חיילי על־ידי מוקפים שהיו מחנות,

 שרון אריאל בין כך על הוסכם מתי #
בגין? ומנחם
 כשיחה כגין מנחם ביקש האם #

 :מעשי־ למניעת כלשהן ערוכות זו
 כי לו ידוע שהיה מאחר טבח,
 מעשי־ כיצעו ככר הפלאנגות אותן
 מחנדת־הפליטים ככל הסוניים טכח

 אליהם נכנסו שהם הפלסטיניים,
? כעכר

 ו/או שרון בין הדבר סוכם מתי #
הפלאנגות? וראשי הרמטכ״ל

 האפשרות לגבי זו בשיחה דובר מד. #
 ? טבח למנוע הצורך או עריכודטבח של
הממ לידיעת זי החלטה הובאה .מתי #

 בשעה לחברי־הממשלד, נאמר ומה שלה,
 — בדיעבד או מראש — לאשר שנדרשו
ז זו החלטה

ש כפי הממשלה, לחברי נאמר אם #
נכ הפלאנגות כי המר, זבולון השר טען
הת למה — מחבלים״ ״לבער כדי נסו

? ו״מחבלים״ ״לבער״ המילים כוונו

 ״לבער״ המילה של הכוונה האם •1
► ״להרוג״? היתד, זה בהקשר

 הפלאנגות כי מישהו בדעת עלה האם #
 אילו — כן ואם ״המחבלים״, את יהרגו לא

ו בשבי אותם לקחת כדי נעשו הכנות
בשבי? להחזיקם

 ״מחבלים״ המילה של הכוונה האם #
 ל־ מזויינים, ללוחמים היתד, זה בהקשר

 אזרחיים לאנשי־מינהל ■לוחמים־לשעבר,
 איר- של בלתי־לוחמים לחברים אש״ף, של

פקי מורים, אחיות, (רופאים, גוני-אש״ף
 ה־ לכל או וכו׳), פוליטיים עסקנים דים,

במחנות? הבוגרת הגברית אוכלוסיה
מי עודר בממשלה הדיון בעת האם #
הזאת? השאלה את בכלל שהו

לו? ניתנו תשובות אילו כן, #.אם
 במגעים התעוררו האלה השאלות האם #
הפלאבגות? ומפקדי צד,״ל מפקדי בין

שרון, אריאל שטען כפי נכון, האם #
 הפלאג־ ממפקדי תבעו צה״ל קציני כי

 9 ב״נשים. לפגוע שלא הפעולה, לפני גות,
?ובזקנים״ בילדים
 אין האם הדכר, נכון אכן אם #
 כל לרצח מפורשת הזמנה ככך

כמחנות? הבוגרים הגברים
 או במפורש שרון׳ אריאל נתן האם #

 האוכלוסיד, להריגת הסכמתו את במרומז,
במחנות? הבוגרת הגברית

 שמפקדים הדבר נכון האם #
מ הודיעו הפלאנגות של ככירים

 ככוונתם כי לקציני־צה״ל ראש
 שדיווחו כפי כמחנות, טכח לערוך

? שונים ישראליים עיתונאים
 קציני- כי הדכר נכון האם #

 ספקדי־הפלאנגות כי ידעו צה״ל
 את עצמם על שקיבלו המסויימים,

אי כעבר מעורבים היו המשימה,
 ושאף המוניים, כמעשי־טכח שית

 ז כאהני מלא כפה ככך התפארו
הישראליים? הקצינים

,עדי־ד,שמיעד דיווחו האם כן, אם #
עליהם? לממונים כך על

 היו, אם אלה, דיווחים הגיעו האם #
שר־ד,בי הרמטכ״ל, אלוף־הפיקוד, לאוזני

? וראש־הממשלה טחון
 לוודא כדי הנ״ל כל עשו מה כן, אם #

למחנות? יוכנסו לא מפקדים שאותם
 שרון, אריאל שטען כפי נכון, אם י•

 ה־ ראשי את הזהירו אכן צד,״ל שמפקדי
ה מעיד האם מעשי־טבח, מפני פלאנגות

 מעשי־טבח של שהאפשרות כך על דבר
 הבכיר בפיקוד ונדונה בחשבון, נלקחה אכן
1* ? צה״ל של  \ מעשיים אמצעים אילו כן, אם #

 ה־ מעשי על לפקח כדי ננקטו
 מע־ לסנוע כדי כמחנות פלאנגות
? שי־זוועה

 או בקרה חוליות למחנות נשלחו האם !•
 ה־ על עין לשים כדי צה״ל, של מודיעין

? פלאנגות
לא? מדוע — לא אם י•
 על ■כלשהי בדרך צה״ל פיקח האם #1

 הפלא־ של הפעולה בעת במחנות, הנעשה
צה״ל? על־ידי שאושרה נגות
 מגג תצפיות זה לצורך נערכו האם #1

אחרים? ממקומות או החפ״ק
 הפלאנגות נכנסו דרך כאיזו <#

 עכרו עסדות־צה״ל ואילו למחנות
?כדרכן

?,ומזו ידע, מ■ #
 שאתילא במחנות הטבח החל מתי #

וצברה?
בס צד,״ל לחיילי כך על נודע מתי #
? ביבה
 ־•י הק־ העמדות בין המרחק היה מה #

הטבח? וזירת צד,״ל של ביותר רובות
 ככר כי הדבר נכון האם #

התחלת אחרי הראשונה כשעה


