
 וטזחו הפלאגגות, על״ידי טבח •נערץ
ההתייעצות! נישא
 הטובות״ ״חמילים חשמעת האס •
 היתה לא אלה, בנטיבות הרמטב״ל, מפי

 כצי־ הפלאנגות על״ידי להתפרש צריכה
1 שביצעו למעשי״היוועה דוד

 על לצוות שלא ההחלטה האס •
 לא המחנות מן מייד לצאת הפלאנגות

 מעטי- להמשך השכמה בבחינת היתה
ז חטבה

אי רפאל שהשמיע הדברים לאור •
 על בישיבת־הממשלה, כן לפני יוס תן

 (דבריס הפלאנגות של הרצחניות הכוונות
ב שנרשמו אך אותם, וכר״ ״לא שבגין

 כי ברור לא האם הממשלה), פרוטוקול
הפלאגגות! ממעשי הופתע לא איתן
 להעביר חרמטכ״ל אישר סח לשס •

חפלאנגות! לידי צה״ל של טרקטור
ה התירוץ בין חיה קשר איזה •

 מיבניס ״הריסת — חפלאנגות של רשמי
 הקרבית המשימה ובין — בלתי״חוקיים״

המחב לכידת חפלאנגות: על שחוסלה
ז לים

 מן להסיר הרמטכ״ל ציווה מדוע •
צה״ל, של סימני-הזיהוי את הטרקטור

יש הטרקטור כי לו ברור חיה לא אם
 גופות כיסוי כמו מביש, 'לתפקיד מש

ן מעשי״זוועח על וחיפוי
 כי לחשוב ירון את הביא מה •

פעו חידוש על למעשה ציווה הרמטכ״ל
הפלאנגות! לות

 אחרת מסקנה להיות יכלה האם !•
 הפלאג- את להשאיר הרמטכ׳׳ל להחלטת

כלו — חיום למחרת עד במחנות גות
!הטבח עיקר בוצע שבחן שעות 12 מר,

ח־ של ןו החלטה מתיישבת איך •
 המפקד על-ידי שהובנה כפי רסטכ״ל,

 על-ידי גס ספק (ובלי צח״ל של הבכיר
 הדיווח עם במקום, חפלאנגות) מפקדי
 כעבור לשר-הביטחון, איתן רפאל שמסר

 את להפסיק חורה שהוא שעות, כמה
ז הפעולה

הו בכלל מסר לא כי יתכן האם •
!לשר־חביטחון כזאת דעה
 הוחלט כאילו התירוץ צץ מניין •
ב חפלאנגות הוצאת על השישי ביים
— אמריקאי״ ״לחץ בגלל בבוקר שבת

הודעה, בשום כה עד הושמע שלא נימוק
5 ציבורי ויכוח או עדות
 שומע שבו זה הוא צבא סין אייה •

 שנערך טבח, על במקום הבכיר המפקד ^
ה- מן מטרים עשרות כמה של במרחק ^

ה רק שלו, חפ״ק ע ב ר ם א י מ אח י
ם הטבח, שהתחיל רי י י מ ו ש אחרי י
 עליו הכריזו בעולם כלי־התיקשורת כל

ם בסערת-רוחות, י י מ ו  שראש־ אחרי י
ה כך על שמע הממשלה ש ו ל ש  ו

ם י מ  הכתבים כך על ששמעו אחרי י
הישראלית! העיתונות של הצבאיים

וה זה, קצין של ההתנהגות האם •
 כך על מעידה עליו, הממונים קצינים
 ״לא שהוא לו, איכפת היה לא שפשוט

 ״לא שזה מעשי-זוועה, על דאם" נתן
 גברים, רצח של הנושא שכל לו״ הזיז

 עניין היותר, לכל היה, וילדים נשים
!בעיניו שולי
מחייבות האם כך, זה אין אם •

חמו יותר עוד מסקנה להסיק העובדות
בי לקצינים ידוע שהיה :למשל ! רה

וברי פאניקה גרימת לשם אזרחים רצח
ה חיה המונית חה מ י ש מ - ה י ט א  ה
 ה- על שהוטלה והמובנת־מראש ת י ת

!פלאנגות
 של העדות ירון. של עדותו. פרק כאן עד

 היום, למחרת שהושמעה ראש־הממשלה,
פחות. לא מרתקת היתד■

שינזומז? הסצויס הם מי
 וע- לפני להעיד שנכנס בגין נחם **
 את שסיים בגין ומנתם החקירה, דת ■■י

לגמרי. שונים אנשים שני היו עדותו.
ל עונה כשהוא עדותו את התחיל הוא
 בניסוחים רם, בקול בתקיפות, שאלות
 במיטבו,״ .בגין היה זה ומפורטים. ארוכים

 או הכנסת, בימת על מופיע שהוא כפי
זאב. במצודת מעריציו לפני

 הפך השאלות עליו שהכבידו ככל אך1
של שמץ היה ושם פה יותר. נמוך קולו

 אצל לחלוטין בלתי־מוכרת תופעה גימגום,
 ד קצרות נעשו התשובות ראש־הממשלה.

 כלא והיתה נעלמה התקיפות קטועות.
היתה.

זועקות. היו בעדותו. שנתגלו הסתירות,
 של ומאוזניו מעיניו גם נעלמו לא הן

 *כך* כל מיטיב שבדרך־כלל האיש בגין,
לעצמו. להאזין
 נכנם הוא מלכודת. לתוך נכנס בגין

 שהוא תפס מדי ומאוחר לאט, לאט אליה
בתוכה. כבר

 לברר השופטים ניסו החקירה בתחילת
בביט שנודע לפני עוד הועלתה, לא אם
 האפשרות ג׳מייל, בשיר של מותו על חון
 למערב־ביירות. והפלאנגות צה״ל כניסת של

הי .אפשרות זאת כינה כהן יצחק השופט
פותטית.״
: ן י ג  היפותטיות. בעיות שום היו ״לא ב

 ובעיקר בביירות, קרה מה היתה השאלה
 רק נהרג. או בחיים נשאר בשיר האם —

 לעשות מה להתייעץ מקום היה אחר־כך
 לשניהם יעצתי אני הזה. המאורע מול

 לשרון, ובעיקר ולרמטכ״ל) (לשר־הביטחון
ה המעבר נקודות את לתפוס צה״ל שעל

 נקם מעשי למנוע כדי בעיקר עיקריות,
 האוכלוסיה נגד הנוצרית האוכלוסיה מצד

 למנוע וכדי ביירות, במערב המוסלמית
לתארם.״ קשה שאפילו דברים

כני כי כאן טוען כנין :כלומר
 נעשתה למערכ-כיירות צה״ד סת
 בסד שאירע מה כדיוק למנוע כדי
 ״נוצרים״ של טכח דכר: של סו

 של דיוק: ליתר או ב״מוסלמים״,
כפלסטיניט• הפלאנגות

 במשך עדותו, במהלך יותר, מאוחר אך
 ראש־הממש־ וטען חזר פעמים, וכמה כמה
 כלל וטבח נקם מעשי של האפשרות כי לה
 של לשאלה השיב הוא מראש. עלתה לא

 ןל1 להחליט מוצדק היה אם ברק, השופט
 גם למחנות־הפליטים הפלאנגות כניסת
 על ובהסתמד ג׳מייל, בשיר רצח אחרי

 חודשים שלושה שהתקבלה ממשלה החלטת
לכן. קודם

 ה־ שאם הדעת על כלל עלה .לא :בגין
ב להילחם כדי למחנות יכנסו פלאנגות
 עד וטבח... זוועה מעשי יעשו הם מחבלים

 אנו לתלונה. סיבה שום נתנו לא הם אז
 היתד. ולא לוחמות, יחידות בהם ראינו

 זאת...״ יעשו שהם כלשהי סבירות
 האלה, התשובות שתי של הצירוף מן

הבאות: השאלות מתעוררות
 תנקם ממעטי בגין חטט לא אם •

 אז כי טוען, טתוא כפי הפלאנגות, טל
 נקודות את לתפוס צח״ל על חיה מדוע

 מעטי ״למנוע כדי העיקריות המעבר
״נקם !

כו טל מפעולתם בגין חטט האם •
ז הפלאנגות לא אחרים, נוצריים חות
 רב״סרן אנטי כי חטט הוא האם •
 ברצון במערב-ביירות, יפעלו חדאד סעד

מפק ג׳מייל, באטיר טל מותו על לנקום
!הפלאנגות טל דם

נוצ טל מפעולתם בגין חטט האס •
 חצי״צב- בכוחות מאורגנים טאינם רים

ב ספונטני באופן לנקום טיבואו איים,
ה טהמיליציות לפני וזאת — מוסלמים

 ט- לפני וגם מניטקן, פורקו מוסלמיות
 טפגין המחבלים״ 2000״ מניטקם פורקו

!ביירות במערב היו כי וטען חזר
 מיטהו אם כי בגין ידע לא האס •

פקו אלה יהיו נקם, יבקט מ״הנוצרים״
— דהיינו הנרצח, ג׳מייל בטיר טל דיו

ז הפלאנגות
 כלתי־מודע היה לא כנץ ואכן,

 שום ניסה הוא לפיכך למלכודת.
 וכין ״הנוצרים״ כין להפריד ושוב

ש נוצרים היו ככיכול הפלאנגות.
 היה אמור ושמהם פלאננות, אינם
 מע־ יעשו הם שמא לחשוש, צה״ל

נקם. שי
 שיחתו של פרוטוקול הובא בגין לפני

ה דרייפר. מורים האמריקאי השליח עם
 בספטמבר, 15ה־ רביעי, ביום נערכה שיחה
 אך למערב-ביירות, נכנס כבר שצה״ל אחרי
הס בגין למחנות. נכנסו שהסלאנגות לפני
 למנוע נועדה צד.״ל שפעולת לדרייפר ביר

דמים.״ .שפיכות
 מצד — דמים שפיכות על ,דובר : כרק

מיז״ וכלפי מי
נוצ של נקם למעשי .התכוונתי • כנין

פלאנגות.״ דווקא לאו במוסלמים. רים
היה לא האם פלאנגות. גם ״אבל :כהן

 להיכנס, להם לאפשר יש אם לשאול מקום
ז״ שקרה מה אחרי

: ן י נ הודע על לחזור רק יכול ״אני כ
 דעתו על להעלות היה יכול לא שאיש תי.

במחבלים.״ להילחם שלא כדי שייכנסו

 שבו בלילה שמיתה שיחד. על סיפר הוא
 ה- ובין בינו ג׳מייל, בשיר רצח על נודע

 ניקמת על במפורש דיבר הוא רמטכ״ל.
 הפלאנגות. אלא הנוצרים, לא הפלאנגות.
ממנו: מרפים אינם השופטים

 דבריו יפה. עלה לא בגין של נסיונו אך
 שנערכה הממשלה, בישיבת עצמו שלו

 למד. מבהירים הטבח, על שנודע אחרי
 פרוטוקול מתוך הקריא בגין כוונתו. היתה

 :שלו דבריו את ,73 בעמוד הזאת, הישיבה
: ן י נ ו הטהורה כוונתנו היתד. ״זו כ
 הרמטכ״ל עם דיברתי בלילה כבר האמיתית.

 ניקמת מפני המוסלמים על להגן שצריך
רצח שאחרי להניח יכולתי הפלאנגות.

קו חששת שכבר מתברר ״מכאן :כהן
לכן...״ דם

 כך פלאנגות. כנראה ״הזכרתי כנין:
ל היתד. הכוונה אבל פלאנגות, כתוב, זה

בכלל.״ נוצרים
 ה־ של נקמה על המחשבה ״אך ז פרק

הממ ישיבת לפני כבר עלתה פלאנגות
חמישי.״ ביום שלה

לוועדה נכנס בנץ
במחבלים״ לחימה — היתח כולם של ״הכוונה

מהוועדה יוצא כנין
אחות...״ היתה הטראגית ״ההתפתחות

: ב- ינקמו הם האהוב, מנהיגם באשיר, ן י נ ה אח להכחיש יכול לא ״אני ב
כתוב.״ מוסלמים.״

 זוסחז הזז^יו
תנדאנגזת שר

פ נין ף  ההדר התקבלה מדוע והסביר ש
למערב־ביירות. צה״ל את להכניס לטה •

:שאלות שתי עולות הזד. הקטע מן
 יטראל, ראט־ממטלת בגין, האם #
 מפקדן הוא ג׳מייל בטיר כי היטב טידע

 טטואף מי יט כי וטידע הפלאנגות, טל
 טהפלאג- ידע לא ג׳מייל, רצח אחרי נקם
נקם! הטואפות אלה הן גות

טוא- טהפלאצגות בגין ידע ואם •
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