
במדינה
מוחזקים שטחים

 ד״ת־אד<בע3 ■!3
וחברון

 שגוש־ הוכח השכון;
צבאי. כוח גם הוא אמונים

 בין קשר כל היה לא לכאורה,
 באותו שהתרחשו ־ם האירוע שני

 איך. ועוד היה למעשה. שבוע.
 ו־ מעצרם היה הראשון האירוע

מ ארבעה של המפתיע שיחרורם
 לבדוק כדי קריית־ארבע, תושבי
 בכרים ההתנקשות ובין בינם הקשר
 ראשי אל־שכעה. ובבסאם ח׳לף

כ לפני ושכם, רמאללה עיריות
 האירוע חודשים. וארבעה שנתיים

 כיתבי־אישום הגשת היה השני
 בנפת ששרתו קצינים מיספר נגד

 הסרק־ של חקירה בעיקבות חברון,
חו סמך על הראשי, הצבאי לים
 שישה על־ידי אליו שהועבר מר

עכשיו. שלום מאנשי קצינים
 שני בין הקשר את כשמגלים

 שההתנחלויות מתברר, האירועים
צב לכוח הפכו הכבושים בשטחים

ש משמעות, בעל אך מוגבל, אי
 בעלי צה״ל חיילי מצטרפים אליו

ב המשרתים ימנית. אוריינטציה
שטחים.

ש הארבעה׳ קצה־הקרחו*.
 חומרי־ החזקת של בחשד נעצרו
ה לתושבי היטב מוכרים חבלה.
קריה.

הארבעה של מעצרם
העברתם

ה אחרת, לתחנת־מישטרה החפוזה
 שהרמזים מעידים בביתם חיפושים
קצה־הקרחון. רק הם שפורסמו

 עשרות פזורים המערבית בגדה
 ועד זעירים מישובים התנחלויות,

 30 לפחות כיום שם יושבים עיירות.
 יותר. הרבה האומרים ויש איש, אלף

 מוצאים צבא בגיל תושבי־המקום
 ומועברים הרגילות, מיחידותיהם

 רא־ הם המרחבית. ההגנה ליחידות
 נישקם את בביתם להחזיק שאים

למשי להתארגן יכולים והם האישי.
 תסיסת כמו מקומיות. צבאיות מות

בבתים. חיפוש או צמתים
 על־ידי הנשמרות ההתנחלויות,

 מחנות הן צה״ל וחיילי המתנחלים
 מגודרות הן דבר: לכל צבאיים

 מערכת רב. נשק בהן יש היטב,
 ההתנחלויות בין משוכללת קשר

 של גבוהה והמוטיבציה השונות
 ההתנחלויות את הופכת התושבים

דרוכים. למיבצרים
ה הצבא חדש. סדר למנוע

ה בשטחים גוש־אמונים של פרטי
 פועל הוא עובדה. הוא כבושים

 הצמרת בהכרת זוכה חוקי, באופן
 השבוע ועד והאזרחית. הצבאית

 העזה לא המישטרה אפילו שעבר
בו. לגעת
 י עתה דווקא קרה מה כן, אם

מת פחות הכי הזמן זהו לכאורה,
תנו :השילטונות של לפעולה אים
ה מנהיג חבר שבה התהיה, עת

בממ חברה היא פורת. חנן גוש,
שלה.
מי המישטרה בידי היה אכן אם

ב במיקרה נתגלה לא והוא דע,
 נעשה מדוע האחרונים, שבועות

? עתה דווקא שימוש בו
ש היא, הראשונה האפשרות •

האז המינהל ראש של הסתלקותו
ה את זירזה מילסון. מנחם רחי.

רב. זמן מזה שהתנהלה חקירה.

 שב־ היא, שלישית אפשרות •
ה כוחות־במערכת מאבקי מיסגרת
 את להחליש שמנסה מי יש ביטחון.
 והאידיאולוגי האלקטוראלי העורף

שרון. אריאל שר־הביטחון, של
 לה שיש רביעית, אפשרות •

 נועדו המעצרים בגדה: ״חסידים״
גור של התארגנות מפני להרתיע

בק־ המתנחלים. מקרב שונים מים
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ץ ^ מ  המודיע היה משראווי ל
 הוא ביותר. החשוף המישטרתי יי
 הזדמנות בכל כך על להצהיר טרח

 עתו־ לכל עצמו על מידע ולמסור
 העיקריות המעלות אחת אם נאי.
חש היא מישטרתי מודיע כל של

 למעלה משראווי נזקק לא איותו,
זו

נדמה. היה גם לעיתים־קרובות
ב המישטרה משמעוניינת יותר כי

 הוא מעוניין משראווי. של שירותיו
 משך מה למישטרה. שירותים במתן

 את להקדיש יפו יליד הערבי את
 לסוחרי־סמים, למארבים חייו כל

 ביפו לעבריינים מלכודות לטמינת
 בתחנות־המיש־ תכופים ולביקורים

סרה?
 טרח שאותו לעין, הנראה המניע
 העז רצונו היה להדגיש. מעראווי

ל ולעמוד לשוטר להפוך והכנה
 שבעברו כיוון אך הצדק. רשות

 הרשעות וכמה כמה טמונות היו
במ קטטות תקיפות. על פליליות

 יכול לא ועוד, ׳ציבוריים קומות
 כשוטר למישטרה להתקבל היה

 זאת לעשות נאלץ ולכן השורה, מן
מישטרתי. מודיע של הקשה בדרך

באש אלה בימים נעצר כאשר
 עבד־אללה של לרצח נסיון מת

 שונה מניע להתברר החל ג׳בלי,
 נמוך־ המודיע של למעשיו לגמרי

 חזר השנה בספטמבר 10ב־ הקומה.
 כ־ הידוע יפואי עבריין ג׳בלי,

 על־ לווה הוא לביתו. סוהר־סמים,
 וחאפט׳ כחיל חסן חבריו, שני ידי

 כמעורבים ידועים שניהם שוראפי.
 הגיעו כאשר ביפו. הסמים במיסחר

 ג׳בלי, של לפתח־ביתו השלושה
 רעול- אלמוני לפתע אותם תקף

 הכדור ג׳בלי. לעבר וירה פנים,
 במשקוף נתקע אלא באיש, פגע לא

התו את לתפוס ניסה גיבלי הדלת•
ה את מידו ולהוציא האלמוני קף

כחיל חשוד משו־אווי גאשם
? לעבירה שותפים או ותיקים ריבים

מס במישטרה שהועלתה גירכה
 של התעלומה את סוף־סוף בירה

 הבלתי- ומרצו הפדיע־המישטרתי
 לפי סוחרי־סמים. לתפיסת נדלה
 משראווי היה המישטרה של השד

 עסקים שניהל סוחר־סמים, עצמו
 היה לא כך דשם ביפו. נרחבים

 מישטרתי. מודיע של ממסווה טוב
 ביד הסמים שוק על שלט הוא

מת של עיסקה כל טירפד חזקה,
 את תפס למישטרה. והסגירם חריו

 ל־ ומסרם שלהם הסמים מצבורי
הרס אחת. במכה וכך. מישטרה.

 אחרי ארוכות, מאסר לשנות נכנסו
ש משראווי, על-ידי בכף שנתפסו

 לא בבתי־המישפט• גם נגדם העיד
 ולמישפחתו. לו להתנכל ניסו אחת

 אחיו למוות נכווה הפעמים באחת
 החלון, ליד במיטתו שישן הצעיר,
 המודיע. לישון נהג בו במקום

 דליק חומר עליו שפכו אלמונים
בטעות.
 על נזרק אחדים חודשים לפני

להי ניסה כאשר רימון, משראווי
ני הוא אך ביפו. למכוניתו כנס
הפעם. גם צל

 אחרי וגם כמודיע עבד האחרון
 ממי- ליבליך מפקח הביא מעצרו
 שקל 1000 של סכום יפו שטרת

 ממיב־ אחד עבור תשלום לאשתו,
האחרונים. צעיו

 את המישטרה איתרה בינתיים
 נמלט לשם בגרמניה, כחיל חסן
ב שוחח הוא היריות. אחרי מיד

שהב מישטרה, אנשי עם טלפון
 | ויבוא לארץ יחזור אם כי לו טיחו

̂  עם מייד אולם יעצר. לא להעיד,
 ך יש כי נראה הוא. גם נעצר שובו
מש־ עם קשר קשר שהוא חשד

 השניה שבידו ראה אז אולם אקדח,
 בלתי־ רימון־יד התוקף מחזיק
נצור.

 המסיבה את משך כי טוען, דבלי
 משראווי. הוא תוקפו כי וגילה

 השניה מידו המודיע זרק אז וכי
 התפוצץ וזה אחורה, הרימון את

 קלות ופצע מהחבורה קטן במרחק
כולם. את

ת  החסינו
נשיה

* אפי חיל ן ר שו  מהמקום. ברחו ו
 המישט־ את הזעיק דבלי ואילו ■י■
 למודיע משראווי. את עצרה וזו רה

 למעשיו. טוב הסבר כרגיל, היה,
 אחרי במעקב היה כי טען הוא

לש מארב הכין וכי עיסקת-סמים,
 בול־ חיים של בקשתו לפי לושה,

המר מהמדור קצין־מישטרה קין,
 וכך הדבר, את הכחיש בולקין כזי.

 ממשראווי. החסינות לפתע נשרה
 המודיע תקף מדוע השאלה נותרה
 סוחרי־ שלושת את וברימון באקדח
? הסמים

 חסינות וקיבל מתחריו כל את
מהמישטרה. לעצמו מוחלטת

ה במשך סשראווי של מעלליו
 בכל ונועזים. גדולים היו שנים

ני ביפו שבועצה פלילית עבירה
ה של הארוכה אצבעו היטב כרה

 חמש לפני נרצח כאשר מריע.
 של הבכור אחיו כחיל, חאד סניס
 העדים אחד משראווי היה חסן,

חמי נגד שהתנהל בתיק העיקריים
 ו־ נגדם העיד הוא נאשמים. שה

 חזר המישפט, סוף לקראת אחר־כך,
 לבית־ וסיפר דראמטי במיבצע בו

 הציעה כחיל מישפחת כי המשפט
 עדות־שקר להעיד כדי כסף, לעדים

זו שמפניה במטר הנאשמים. נגד
 זו, הצהרה בעיקבות הנאשמים כו

 עד בלתי־פתור נותר הרצח ותיק
היום.

 לזכותו שזקף משראווי גם זה היה
 מיפו. המפוצצים חבורת גילוי את
 מיש- בן מעורב היה זה בתיק גם

 מעמד שקיבל חסן, כחיל. פחת
 לבית־הכלא ושהכנים עד־מדינה של

 ו־ שניר מוחמד את רבות לשנים
תור. מוחמד

מיפו סוחרי־סמים של רב מיספר

 הכל את שסיקרנו הדברים אחד
 משראווי. של מקורות־ההכנסד. היו
 וכי מקופח, הוא כי תמיד טען הוא

 סיפין־טיפין לו משלמת המישטרה
 ולמאמץ לזמן פרופורציה כל וללא

 תמיד אולם בעבודתו. משקיע שהוא
 במכוניות נהג היטב, לבוש היה

 וילדיו אשתו את ופירנס חדשות
בכבוד.

 הגבול
הדק

 כתב־אי־ השבוע הוגש אשר ^
ל נסיון על משראווי נגד שום **

 כי קנדל משה מפקח הכחיש רצח.
ה מישטרתי. מודיע הוא משראווי

הצ על כעס קווארט שמואל שופט
 במדינה ילד כל כי ואמר זו הרה
 את שפיענח זה הוא שמשראווי יודע

 הוא וכי מיפו, המפוצצים פרשת
 אך רבות. שנים מישטרתי מודיע

 אורי השופט על־ידי נעצר המודיע
 סני- ההליכים. תום עד שטרוזמן

ו זיו מאיר משראווי, של גוריו
הרגע עד כי טוענים קדרי, ארי

 למארב גיבלי את להביא ראווי
ליהרג. היה אמור שבו

 מרשימה דמות הוא כחיל חסן
 מוצהר. ורוצח קשוח עבריין של

 העיד*- מיפו, המפוצצים מישפם בעת
 כיצד עצמו על וסיפר חבריו, נגד

מכו מילכוד בפרשיות השתתף
שו אנשים לרצוח ונסיונות ניות
 כי בגאווה הצהיר גם א ה! נים.
 חאג׳, אחיו וכי ־ סמים סוהר הוא

גדול. סמים סוחר היה שנרצח,
 מישטרתיים מודיעים בדרך־כלל

מצי והם התחתון, מהעולם באים
תמו למישטרה שירותיהם את עים
 שונות עבירות עבור חסינות רת

 המישטרה בעצמם• מבצעים שהם
 פעולה איתם ומשתפת לכך מודעת

 עוברים כאשר מסוים. גבול עד
 הזה. הדק הגבול את המודיעים

והופ חסינותם. את מאבדים הם
 כך־׳< דבר. לכל נאשמים להיות כים

 מודיע שהיה עקביוב, ליצחק קרה
 שנאשם עד בפתח־תקווה משטרתי

 בבית־המישפם־ לבסוף וזוכה ברצח
 כעת קרה כנראה, וכך, העליון,

 את עשה המודיע למשראווי. גם
שלו.

ל חצי־מחתרתיות, צבאיות בוצות
 רב זמן כבר בגדה. שונות פעולות
 התקופה את בגוש־אמונים מאים
מת כזמן הלבנון מילחמת שאחרי

בש גם חדש סדר לעריכת אים
 לגרום כדי הן הכבושים, טחים

 את למנוע כדי והן רבים לעזיבת
האוטונומיה. מימוש סכנת
הנ היא הרביעית האפשרות אם
גור שהתערבות מאוד יתכן כונה,

הח המשך את תמנע פוליטים מים
 להיות מתחילים שקצותיה קירה,
ברורים. מאוד
 באותו ממש כדתי־מחיק. דיו
 צה״ל דובר הודעת התפרסמה שבוע

הרא הצבאי הפרקליט חקירת על
קציני־המילואים. תלונות את שי

 שישה קיימו שעבר במאי 10ב־
 מג״דים, שני ביניהם צה״ל, קציני

ה יוצאת־דופן. מסיבת־עיתונאים
 להגיש עומדים שהם סיפרו, שישה

ש חומר הראשי. הצבאי לפרקליט
 סירבו הם מרביתו שאת — בידיהם
 יועמדו שהאשמים כדי — לגלות
לדין.

 על סיפר ברבש בני סגן־אלוף
 זורקים כאשר :קיבוצית ענישה
 ממנו יורדים אוטובוס, על אבנים

 ערבי אוטובוס עוצרים החיילים,
 לנקות נוסעיו את ומכריחים מיקרי

הכביש. את
 קצין על סיפר בונדי גדי סרן

 ״ה־ את לשיר תושבים שהכריח
שביום אחר, קצין ועל תיקווה״,

זרועו על רשם לשואה הזיכרון
 בלתי־מחיק, בדיו ערבים׳ של תיהם

שלהם מיספרי־הזהות את
 שיאה היתד. מסיבת־העיתונאים

להת שבאה ציבורית, פעילות של
 בנשק הנרחב השימוש נגד ריע
ב בגדה. הפגנות פיזור בעת חם,
נהר חודשים משלושה .פחות תוך

 200מ- ויותר פלסטינים עשרות גו
נפצעו.

 הגיב מסיבת־העיתונאים אחרי
שהו שהאשמות מישרד־הביטחון,

 חסרות־ הן הקצינים על־ידי עלו
ל אלא אינה מטרתן ושכל שחר,
 פוליטי הון ולעשות יצרים לבות

 די- ושל צה״ל חיילי של גבם על
בשטחים. אוכלוסיה

 מישטרה־צב- של בדיקה אחרי
הצ הפרקליט החליט אית־חוקרת

 העברתם על להמליץ הראשי באי
חב בנפת בכירים קצינים שני של
 כיתבי- הגשת על הורה וכן רון,

 המחוזי הצבאי לבית־הדין אישום
 שלושה רב־סרן, בדרגת קצין נגד

חיי וארבעה רס״ר בדרגת חוגרים
 של העבירות עיקר נוספים. לים

מח בנסיבות תקיפה הן החיילים
 בנשק, בלתי-חוקי שימוש מירות,

 פגיעה במילוי־תפקיד, התרשלות
 הצבא של ובסדר־הטוב במישמעת
חייל. הולמת שאינה והתנהגות

תו את מסעירים האירועים שני
 לראות אין אך היהודים, הגדה שבי
חדש. עידן בהם

ה העולם 2355 הז




