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)7 מעמוד (המשך

 בישי־ בעצמו שהתבטא כסי — נקם פות
 בדעתו העלה לא האם — הממשלה בת
כניס של התוצאות להיות יכולות מה
ז בביירות הפלסטינים למחנות תם

 הפלאג* הכנסת את להצדיק מנסה בנץ
ש החששות למרות ושתילא, לצאברה גות
 כנין נחקר עדותו בהמשך־ כדבריו. היו, לא
שרץ. ובין בינו שהתנהלה שיחה על

 משהו לך אמר (שרון) הוא ״האם : כדק
הפלאנגותז״ של המיוחד התפקיד על

 שהתפקיד אמר הוא השיחות ״בכל :בגין
או במחבלים. להילחם הוא שלהן המיוחד

ל (שהועברה הודעה שניסחנו לזכור כל
 ״כדי :נאמר שבה צה״ל) דובר של שימושו

 שלנו הידיעות פי על דמים... שפיכות למנוע
מזויינים.״ מחבלים 2000 שם היו

 ירון, שוד כעדותו כסו כאן, גם
■הנוג חמורות, שאדרת מתעדררות

׳.,המחכדים ד־״סססצ עות
 ה• של המיוחד״ ״התפקיד אם •

 מדוע במחבלים, להילחם הוא פלאנגות
 במהלך זה מיוחד תפקיד מילאו לא הם
 את לצה״ל והניחו בלבנון, המילחמה כל

מ זאת שניסחו כפי השחורה״ ״העבודה
!עצמם הפלאנגות פקדי
 של המיוחד שהתפקיד יתכן האם •

 צה״ל נכנס כאשר זה, בשלב הפלאנגות
הפלי טחנות את והקיף למערב-ביירות,

 שונה היה עבר, מכל הפלסטיניים טים
במחבלים!״ מ״לחימה לחלוטין

 של המיוחד שהתפקיד יתכן האס •
ולג בפלסטינים לטבוח חיה הפלאנגות

ז מלבנון לגירושם רום
 בשיר מנהיגם, רצח רק האס •

ב לעשות להם לנרום היה יכול ג׳מייל,

 של בעדותו חשוב מקום תפסה ושתילא,
 ביום התקיימה זו ישיבה ראש-הממשלה.

 כבדי- דברים בה ונאמרו בערב, החמישי
 הדברים אם לברר ניסו השופטים מישקל.

 ושריו ראש־הממשלה את עוררו לא האלה
 זד את להכניס ההחלטה את שנית לשקול

 הכניס כאן גם הפליטים. למחנות פלאנגות
מלכודות. לכמה עצמו את בגין

המופק הגורמים אחד ״האם אפרת:
 הממשלה, בישיבת שהיו הביטחון, על דים
ז״ הסכנה על דיבר לא

 שאינם אנשים הרבה אז ״היו :בגין
 הסכנה העלה לא אחד אף חברי־ממשלה.

זוועה.״ מעשי של
 ישיבה שבאותה לומר מוכן ״אתה :כהן

ו אמ״ן) (מפקד שגיא (יהושע) האלוף לא
 של סכנה על דיברו לא המוסד, ראש לא

שינקמו?״ פלאנגות
.לא.״ כגין:
 כך על שדיבר היחיד כך, ״אם כהן:

ז״ לוי דויד השר היה
 הביע הוא בזיכרוני. נחרת ״זה :׳בגין

 הציע לא הוא גם אך מאוד, חמור חשש
בפנים.״ שעתיים היו כבר והם להוציאם,

 על המופקדים מן שאיש כאן אומר בגין
 שאינם האנשים מן אחד לא אף הביטחון,

 דיבר לא בישיבה, ושנכחו ממשלה, חברי
 אינו הוא הפלאנגות. שבהכנסת הסכנה על

 במשהו, בטוח״ ״אינו או זוכר״ ש״אינו אומר
 הוא בעדותו. אחרים בקטעים שאמר כפי

מוחלט. באופן הדברים את אומר
 כאן משתמש בגין מזו• יתרה

 כשהוא ביותר מחייב מילים בצמד
 לוי, דויד סגנו! של לדבריו מתייחס
ת מפני בחריפות שהזהיר ס  ה* מי

פלאנגות.

ברק השופט
סכעיס״ משחיזה המערכת ״כל

ו דרוזים, הרגו כבר הם נקמה. של פרץ
 כמוה, היתה שלא נקמה של פרץ יהיה כאן
 למה שלהם בעיניים רואה כבר אני וגם

 הלאה.״ וכך מחכים׳, שהם
ק ר  שהוא ״מספיק הוא) גם (מצטט :ב

 כבר המערכת וכל נקמה, אמר — אמין —
 הסכינים.״ את משחיזה

 אמרז״ הוא ״זה בגין:
 הרמטכ״ל.״ ״כן, :אפרת
 הממשלהז״ ״בישיבת בגין:

בספ 16ב־ ישיבה, ״באותה אפרת:
טמבר.״
 ?״ חמישי ״ביום :בגין

,כן.״ אפרת:
 איש שאצל לקבוע רק יכול ״אני :בגין

 אדומה.״ נורה נדלקה לא השרים מן
 הרמט־ שדברי מכחיש אינו בגץ

 אינו גם הוא בישיבה. נאמרו 7כ־
 רק הוא אותם. שמע שלא טוען
הת לא השרים מן שאיש אומר
נד ״לא בניסוחו: או מהם, רגש
אדומה״. נורה לקה

 ביותר, חמורות הן העולומ-גאז השאלות
 אלא עצמו, לבגין רק לא מתייחסות והן

כולה. לממשלה
 הרמטכ״ל שאמר בשעה גם חאם •

ה סיכום בניסוח בגין עסק אלה יגריס
אותם! טמע ולא יטיבה,

 ה- דברי את שמע האם לא, אם •
!ומטפ״ל

 על הרמסכ״ל דברי את טמע אם •
 ט- דברים — כמוה״ היתה טלא ״נקמה
 גבר ג׳מייל טל טהפלאנגות בטעה נאמרו
 על חטב מה — המחנות בתוך נמצאו

שם! מעשיהם
תפ על השרים יתר כל חטבו מה •
 מחנזת-חפלי- בתוך הפלאנגות טל קידן
ברו בשפה מדבר הרמטכ״ל באשו׳ שים,

 ועל דרוזים, הרגו שכבר כך על ביותר רה
שלהם.״ ״בעיניים רואה שהוא מה

 חטב אלה דברים למשמע האם •
 ״הנוצרים״ על מדבר הרמטכ״ל פי בגיו

הנמצ ג׳מייל, של הפלאנגות בעוד בכלל,
 אינו ואיש ממושמעות, חן במחנות, אות
 מעטי שיעשו דעתו על להעלות יגול

!זוועה
ש ישראל, שממשלת יתנו האם •

התרג לא במפורש, אלה דברים שמעה
 צריך כי שהניחה משום גלל מהם שה

 חיתה שלא ״נקמה לנקום לפלאנגות לתת
״כמוה !

מתעוררת שאלות של נוספת שורה

שאלות: כמה מעוררות זו, בצד
 של לדבריו לב בגין שם האם •
!הממשלה בישיבת סגנו

 הדברים ני אמר מדוע לא, אם #
בזיכרונו!״ ״נחרתו

 לוי, של מאזהרתו פחות לא חשובים אך
 רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל, של דבריו היו

 בוועדת- שהושמעו העדויות פי על איתן.
להפ בהחלטה הרמטכ״ל השתתף החקירה,

 או במחנות־הפליטים, הפלאנגות את עיל
 המדיני הדרג מן ההחלטה את העביר לפחות

 שאמר הדברים המבצע. הדרג אל המחליט
משמ כי מבהירים הממשלה בישיבת רפול
לו. ידועה היתד, הזאת ההחלטה עות  איש כי וטען שב שבגין אחרי

 הכנסת מפני הזהיר דא לוי מלכד
 וגם ממשלה, חברי לא הפלאנגדת,

 ממשלה, חברי שאינם כאלה לא
הפצצה. את השופטים שולפים
 הממשלה... בישיבת שם ״נאמר :אפרת

 אבל הרמטכ״ל את במדוייק מצטט לא אני
זה שיקדה, שני ,דבר :שנאמרו דברים אלה

כא לעשות, שהתבקשו מה את מהירות
הפליטים! מחנות את מקיף צה״ל שר

 את המציא שמישהו יתכן האס •
ל כדי רק המחבלים 2000 על הסיפור

ה התפקיד את לבצע לפלאנגות אפשר
י מיוחד ת י מ א !שלהן ה

בזיכותו ותות מה
!?,בג עור,

ת ר ב  שעתיים שנערכה המכמולה, שי
 צאברה למחנות הפלאנגות שנכנסו אחרי

1 8 _ _ _ ■

״נחר אלה שדברים אומר בגין
בזיכרונו״: תו

ו השופטים שבים עדותו, סוף לקראת
לוי. השר לדברי נדרשים
הן בספטמ 16ב־ הממשלה ״בישיבת :כ

 הפנית האם הטבח. סכנת על לוי דיבר בר
 עוררו לא שהם או לדברים. תשומת-ליבך

תשומת-ליבךז״ את
מיוחדת.״ תשומת־לב עוררו ״לא בגין:
שמת-לבז״ שלא ״אמרת כהן:
הדב בניסוח, עסוק הייתי נכץ, בגין:

 את ניסחתי לתשומת־ליבי. הגיעו לא רים
 יכולים כאלה דברים גם הישיבה. סיכום
ממשלה. בישיבת לקרות
זו מובאות כשהן האלה, העדויות שתי

וקדישאי מרידוד כין בגין
אדומוד נורה נדלקה ״לא

 על לו נודע מתי בגין מנחם מספר כאשר
 לפנות־ רק היה זה כי אמר בגין הטבח.

ב כך על שמע הוא במוצאי־שבת. ערב,
הבי־בי־סי. של הערב חדשות

 במחנות־הפלי- כי נאמר האלה בחדשות
״כ חמורים, מעשים נעשים בביירות טים

 מסביב.״ עומדים צד,״ל של טנקים אשר
 תשומת-ליבו את שעורר מד, כי מעיד בגין
 הזה, המישפט מן האחרון. המישפט היה

 לגבי חמורים דברים משתמעים לדבריו,
 שר־הביטחון אל פנה הוא אז רק ,״ל.־8

הרמטכ״ל. ואל שלו
 לא עצמו, עדות על־פי בגין,
 החסד מהמעשים כל-פך התרגש

 — אותו שהרתיח מה עצמסי ריס
 כעדותו פעמיים כך על חזר והוא

 הרמז הזדונית״, ״הכוונה הוא —
כפרשה. ישראל למעורכות

 נודע ישראל ממשלת שלראש העובדה
 היא התחיל, שהוא אחרי יומיים הטבח על

 על ידעו שישי ביום כבר מוזרה. לפחות
 ו־ ציפורי, מרדכי שר־התיקשורת הפרשה

 של פנייה בעיקבות שמיר, יצחק שר־החוץ
 הטלוויזיה כתב גם שיף. זאב הארץ כתב
 על ידעו וכן כך, על ידע בדישי, רון דאז,

ה אלוף הרמטכ״ל, שר־הביטחון, הפרשה
 לפחות כלומר: האוגדה. ומפקד פיקוד,

והרמטכ״ל. שרים שלושה
 על שידעו השרים כי יתכן האם •

 כי סבורים חיו הפליטים במחנות הטבח
 ל־ לחפריע כדי דיו חמור אינו העניין

!שלו החג במנוחת ראש-הממשלה
 מ- להעלים השרים ניטו האם •

ש בתיקווה הידיעה, את ראש-הממשלה
 לשדר יעברו וכולם תתפוצץ לא הפרשה

 במחנות־חפלי־ שאירע הטבח על היום
!טים

! ו אז ^ עו ז8ר9ו

ל ההחלטה התקבלה כיצד :לכסוף ו*
 ואת למערב-ביירות, צה״ל אח הכניס ו

ז למחנות ה^לאנגות
שהת ממשלה החלטת על מסתמך בגין
 כשבוע דהיינו, ,1982 ביוני 15ב־ קבלה
 ושלושה הלבנץ, מילחמת התחלת אחרי

ההחלטה. שבוצעה לפני חודשים
 15ב־ הממשלה בישיבת ״כבר :כגץ

 הלבנוני הצבא השתתפות על דובר ביוני
 נתן צה״ל (הפלאנגות). הלבנוניים והכוחות

 ר הלבנוני הצבא גם אך קורבנות... הרבה
 חלקם, את לתת צריכים הלבנוניים הכוחות
 היא וביירות מחולקת, כשביירות בעיקר

לאח ולהביא חלקם לתת ועליהם בירתם,
בירתם.״ דות

:נאמר גם ישיבה באותה ״אבל :אפרת
 בואו :ללבנונים נאמו־ צה״ל. את נכניט לא

 (מערב- העיר של הזה החלק את ותקחו
 בעצמם הלבנונים סדר. בו ותעשו ביירות)
ברו כוונה כאן יש סדר... לעשות צריכים

 ונשקל נרצח, בשיר ואז להיכנס. שלא רה
 הזאת. ההחלטה למרות להיכנס להחליט

 על לשיקול חדש בסיס היה לא האם
נקמה!״ של מחשש הנוצרים מקום

 למערב־ביי־ (להיכנס ההחלטה כגין:
 החלטנו אמנם אחר. בהקשר היתה רות)
 רצח בעיקבות אחר-כך, אבל להיכנס, שלא

 החלטנו אסונות, למנוע כשהחלטנו בשיר,
 המחנות בשגי עדיין נשארו ואז להיכנס.

 2000 ובפקהאני ושתילא) (צאברה האלה
 לפרק לחסל, צריך שהיה מזויינים, מחבלים

 לעשות רצינו ולא לשבות. או הנשק את
 מספיק לנו היו כבר חיילינו, על־ידי זאת

 הכוחות יעשו זאת אמרנו: לכן קורבנות.
 היתד, הטראגית ההתפתחות הלבנוניים.

 רק — היתד, כולם של הכוונה אך אחרת,
במחבלים.״ לחימה

הבאות: השאלות עולות זה מתיאור
 ל- רבה כה דחיפות היתה מדוע •
 למערב־ צה״ל את להכניס החלטה קבל

קודמת! ממשלה להחלטת בניגוד ביירות,
 הצורך מן נבעה הדחיפות אם •

 ל- ניתן מדוע נקמה,״ מעשי ״למנוע
 היה כאשר למחנות, להיכנס פלאנגות

הממ בישיבת הרמטכ״ל כדברי — ידוע
נקם! שואפות שהן — שלה
 ינקמו שהפלאגגות הרצון לא אס •
 מה — להכניסן ההחלטה מאחרי עמד

 אי־ ומדוע זו, בהחלטה הדחיפות היתה
להח כדי הממשלה את לכנס חיה אפשר

!למחנות חפלאנגות הכנסת על ליט
 מנחס ראש־המסשלה שד עדותו

 השבוע, ועדת־החקירה לפני בגין
 לכל כה שנאמר ימה כשמצרפים

 ופורסמו, נשמעו שבכר העתיות
 ר שתהדהד גתלה, שאלה מעלה

 זמן עוד ישראל של הפוליטי חלל
 עלול השאלה ניסוח עצם רב.

 בלפי כמוהו, מאץ מחשיד להיות
כפרשה. המעורבים כל


