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ססחססס וסד

 המחבלים״ ״אלפיים של תעלומה ^
 חקירת על השבוע לרבוץ המשיכה י י

 לפניה הופיעו כאשר הממלכתית, הוועדה
בשטח. ששלט הכוח ומפקד ראש־הממשלה

ה התגבר נוספת עדות כל עם
 הסכימו אחד דכר לגכי רק ערפל.

 וכץ כינס הישראליים העדים כל
 ידע, לא מהם אחד אף :עצמם

 לא חשכ, לא ראה, לא שסע, לא
כי. הדעת על העלה

 זה לפעמים פאתטי. היה זה לפעמים
מדכא. היה זה ותמיד מגוחך. היה

המראים 2000
 הועלתה לא ביותר החשובה שאלה זץ

 בעיתון אלא בוועדת־החקירה, כלל י י
 אובזו־ נובל של המומחית אליה, ז׳וזט זר.

 עיתונאית המרחב, לענייני הצרפתי ווטר
בעי אותה העלתה ונמצרת, אינטליגנטית

רצח בין הקשר בעצם, היה מה : תונה
 הישראלית ההחלטה ובין אל־ג׳מייל בשיר

ז למערב־ביירות לפלוש
 פירצה כאן היתה מלכתחילה,

כולטת.
 ושר- ראש־הממשלה של העדויות פי על

ב שנותרו מפני ההחלטה באה הביטחון,
 מחבלים.״(ראש- ״אלפיים המערבית ביירות

ני מחבלים.״) 2000 ״בערו אמר הממשלה
 של ״נקמה״ מפני הפחד היה שני מוק

 אל- בשיר רצח אחרי במוסלמים הנוצרים
ג׳ומייל.
 אלה נימוקים שני קשורים איך

 אל• לחסל צורך היה אם ? כזה זה
ה מהכלים, סיים צו כין הקשר מ

 אלמלא כשיר? שד ומותו זה רר
 קיים היה לא האם כשיד, נהרג
זה? צורך

בשיר סירב המילחמה ימי כל במשך

 קרבית במשימה הפלאנגות את להפעיל
 סכנה. של כלשהי מידה בה שהיתר! כלשהי,

 לפתע שישנה כלשהו סיכוי קיים היה האם
ב להילחם לכוחותיו ויתיר גישתו, את

 ומוכנים מזויינים נוראיים, מחבלים אלפיים
ז לקרב

 לא כשיר רצח כי נותנת הריעה
האמתלה. אלא הסיבה, היה

 למערב־ביירות לפלוש רצו ובגין שרון
ה את ״המחבלים״ פינו שבו הרגע למן

 חשש בלי אותו לכבוש היה וניתן שטח,
 הסכים לא שבשיר יתכן רצינית. להתנגדות

 להמרות מוכנים היו לא ובגין שרון וכי לכר.
 ובינו. ביניהם שנוצר המתוח במצב פיו את

 הפקודה ניתנה בשיר, מות על שנודע ברגע
להתקדם.

 ההחלטה כי השבוע טענה אליה ז׳וזט
התקבלה המערבית לביירות לפלוש

כחן השדפם
7 האמיתית המשימה היתה מה

י נ פ ש בעדויות דבר שום בשיר. רצח ל
 ד זו. סברה סותר אינו כה עד הושמעו
 הפעולה בוצעה שבה המהירות להיפך:

 היה שאיש מבלי הפקודה, שניתנה ברגע
ש כך על מצביעה פעמיים, לחשוב צריך

בנפשם. לכך מוכנים הכל היו כבר בעצם

2000 נגד 130
 שאלה עוררו המחבלים״ ״אלפיים ך

■  ריחפה והיא פחות, לא חמורה נוספת, י
 הכוחות של הבכיר הקצין של לעדותו מעל

 קצין ירון, עמום מפקד־האוגדה בשטח,
ולצנחנים. לחי״ר ראשי

 שלא שאלות, עוררה זה חייל של עדותו
ש השאלות מן ובחומרתן במיספרן נפלו

כה. עד אחרת עדות כל עוררה
 בצהריים החמישי ביום כי העיד ירון
דו ״בפגישה הפלאנגות. מפקדי עם נפגש

 משימה? איזו שלהם.״ המשימה על בר
 אותם על להתגבר כדי למחנות להיכנס
המיסתוריים. המחבלים אלפיים
 כדי דרושים היו נוצריים לוחמים כמה
זו? במשימה לעמוד

: ן רו  סדו״גודל יכניסו שהם ״סוכם י
לוחמים.״ 150־100כ־ פלוגה, של

 למחנות) (שנכנס ״הכוח אחר: ובמקום
חיילים.״ 130—100 של היה

מאוד. מוזר מוזר. וזה
 ״שכונות היו המחנות שני שרון, לפי

מחבלים.״ של
 ״אלפיים שעה באותה בביירות היו אם

 בשני היו רובם כי להניח סביר מחבלים,״
אלה. מחנות
 במחבלים להילחם הוטל הפלאנגות על
 מהם לפרוק בקרב, עליהם להתגבר אלה,

 או בגין) (כדברי אותם ללכוד הנשק, את
אח בעדויות שנאמר כפי אותם, ״לחסל״

רות.
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נוספו שארות
הוועדה ו או

 דד על הוטלה זו קשה קרבית משימה
עדיין,ב השתתף שלא כוח — פלאנגות

 שהתחמק זו, במילחמה רציני קרב שום
 הקרבי שהנסיון מסוכן, צבאי מיבצע מכל
 של חטיבה מול וזה — לאפס שאף שלו

צה״ל. מול שעמדו למודי^קרב, מחבלים
למשי הציבו עצמן והפדאנגות

לוחמים: 130 עד 100 זו בכירה מה
 חד־ באורח שאושרה זו, פשוטה עובדה
שאלות כמה מעלה ירון, על-ידי משמעי
מאוד: נוקבות

 בפיקוד מישהו האמין בכלל האס •
ז המחבלים״ ״אלפיים על בסיפור צה״ל
 הוכנסו שלמענה המשימה האם •

 לכידת באמת חיתה למחנות הפלאנגות
1 מרביתם או האלה, המחבלים אלפיים
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