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הטבח: חקירת של א3ה השלב לקראת
 ,שעדו או - הוועדה בחקיות עדו שרא נוטים שר שרמה שווה

הזוועה עד חוש אוו שונכים - סגורות ודתיים מאחורי
חקירה הטעונים הנושאים עד ומצביע הפיוסומים את סדקדי1ה העול□

האחדות
ג העוו!□ מציע:גו
10 ! ר ק ש ־ י א ל ג ל
בול סתירות חמש הופיעו ועדת־החקירה, לפני שנשמעו העדויות, במהלך

 הסתירות מחמש אחת בכל שוניס. עדים בין ליישוב ובלתי-נתנות טות
 עד של לעדותו לחלוטין מנוגדת שעדותו אחד, עד המיתרס של עד בכל מופיע
ד רק אומר האלה חמיקרים מן אחד בכל אחר. ח  האמת, את העדים מן א
משקר. האחר העד ואילו

 מי ולומר להכריע זאת ובמיסגרת העובדות, את לקבוע תצטרך הוועדה
 המישפטי בהליך היא זאת, לקבוע אחת דרך אמת. דובר ומי משקר מהעדים

 שיהיה חומר־הראיות פי ועל ועדת״חחקירה, חברי של שיקולם פי על המקובל,
 מציע הזה״ ״העולם גלאי־השקר. לסייע יכול זאת חשובה בהכרעה אך בידיהם.
זה: במכשיר ייבדקו אנשים שעשרה
 רפאל רב-אלוף והרמטב״ל בגין מנחם ראש״הממשלה •
ל וביקש חרמטכ״ל אל בבוקר השבת ביום בגין מנחם טילפן האם :איתן

 לו וסייעו היה, שכך העיד חרמסכ״ל ״עזה״! בבית-החולים אירע מה ברר
 סגן־ הרמטכ״ל, של וראש-לישכתו שרון, אריאל שר-הביטחון, זאת בעדות
 ראש- של פנייתו על להם סיפר הרמטכ״ל כי שאמרו זכרין, זאב אלוף

 משום זאת, שיחה לקיים חיה יכול לא פלל כי וטוען, מכחיש בגין הממשלה.
בבית-חכנסת. היה הוא בבוקר שבת שביום
ן משקי מהשניים מי
 ציפורי: מרדכי ושר-התיקשורת שמיר יצחק שר־החוץ <•
 על לו סיפר שר־חחוץ, אל סילפן הוא בבוקר ו׳ ביום כי בעדותו סיפר ציפורי

 על עמד ציפורי זאת. ידיעה יבדוק כי וביקש במחנות-הפליטים, ״השחיטה״
״השתו על דיבר ציפורי כי טוען, שמיר השיחה. עיקר היה זה ענייו כי כך

 שלושה על אחרת לידיעה בתוספת כבדרך־אגב, רק זאת אמר וכי בלבד, ללות"
שנהרגו. צה״ל מחיילי
שקר! מהשניים מי מ
 מישרד- למגכ״ל והמישנה נבו עזריאל הצבאי המזכיר •

 טילפן הוא בלילה או בערב ו׳ ביום כי סיפר בראוו :בדאון חנן החוץ,
 השגרירות על הממונה מפי לו שנמסר מה על לו וסיפר נבו סגן־אלוף אל

 ובמחנות־הפליטים. במערב-ביירות המתרחש אודות בתל-אביב, האמריקאית
להתקיים. יכלה ולא כלל, התקיימה לא השיחה כי טוען נבו

משקר! מהשניים מי
 אבי שר-הביטחון, ועוזר חברוני, משה אמ״ן, ראש רל׳׳ש •

עוזרו, באמצעות דודאי, אל העביר קוא כי העיד חברוני סגראלוף :דודאי

שמיר שר
ז השתוללות או שחיטה

ר ח דדדאי ע
7 שטועה או ידיעה

 לישכת לאיש כך על סיפר סיני הרוגים. 300 על ידיעה סיני, משח הסרן
 טען חברוני לדודאי. הידיעה את שהעביר גיא, ראובן סגן־אלוף שר״הביטחון,

 הגיעה לא הזאת שהידיעה העיד כאשר אמת דיבר לא דודאי כי במפורש,
אליו. הגיעה כזאת שידיעה מכחיש דודאי אליו.

משקר! מהשניים מי
 :זכיין זאב הרמטכ״ל, ורל״ש שרון, אריאל שר-הביטחון, •1

 ביום שהתקיימה שבפגישה ״100/>0ב-״ בטוח הוא כי אמר וכרין סגףאלוף
 הרמטכ״ל ובין שר-הביטחון בין דובר ,20.00 בשעה ג׳מאיל, בשיר נרצח שבו

שבאו בעדותו אמר שרון במערב-ביייות. למחנות-חפליטים יוכנסו שהפלאנגות
הפלאנגות• על כלל דובר לא שיחה תה

שקר! מהשניים מי מ

 קיבלו בממשלת־ישראל שרים שלושה
על־פי מוועדת־ד,חקירה, מכתבי־אזהרד,

 השרים מן לשניים באשר רק אך .15 סעיף
 נאמר — ושר־הביסחון ראש־הממשלה —
 למערב־ להיבנם להחלטה שותפים היו הם כי

 את להכניס ההחלטה את שכללה ביירות,
 ושאתי- צברה למחנות־הפליטים הפלאנגות

מכך. כתוצאה להיפגע עלולים הם וכי לא,

 ביירוק למערב ■להיכנס ההחלטה
 ־ י •י ״•1'-4הממשלז להכרעת

ביי למערב צד־,״ל כניסת על
 אתמול, ליום אור הוחלט רות.

 ראש־הממשלה של בהתייעצויות
 אריאל השרים עם בגין מנחם
 מדיני מקור שמיר. ויצחק שתן

ההחל כי אתמול, אמר מוסמך
נת ביירות למערב להיכנס טה

 ושמיר שרון שבגין, אחרי קבלה
 ישראל על כי למסקנה, הגיעו
 של מצב למניעת מייד לפעול
ביירות. במערב סבוהו״ ״תוהו•

ריק חלל למנוע
אמרו, אחרים מדיניים גורמים

 ביירות למערב צד,״ל כניסת כי
ו־ פעולתרמנע, של במסגרת היא'

 ביומון יום באותו הופיעה אשר בידיעה
 טוביה היומון, של המדיני סופרו מסר דבר,

 בממשלת־ישראל שרים כמה כי מנדלסון,
ש העובדה את ביותר״ כ״חמורה הגדירו

 למערב־ביירות צד,״ל כניסת על ההחלטה
 ראש־ז!ממשלה, בין בהתייעצות התקבלה

 של שיתופם ללא ושר־החוץ שר-הביטחון
 באותה נאמר עוד האחרים. הממשלה שרי

 צה״ל כניסת ״על כי גלופה) (ראה ידיעה
 אתמול ליום אור הוחלט למערב־ביירות

בהתייעצו בבוקר) הרביעי ביום (בלומר:
 עם בגין. מנחם ראש־ד,ממשלח, של יות

ההחל שמיר... ויצחק שרון אריאל השרים
 אחת נתקבלה למערב־ביירות להיכנס טה

 על כי למסקנה הגיעו ושמיר שרון שבגין,
 ׳תוהו של מצב למניעת מייד לפעול ישראל
במערב-בייתת.״ ובוהו׳

ה כתבו גם מנדלסזן. דברי כאן עד
 אחרי כתב ארז, יעקב מעריב, של צבאי

 להחלטה מלא שותף היד, ששמיר הטבח,
 שפירסם בכתבה למערב-ביירות. להיכנס

כתב: ,21.9.82 ד׳, ביום הטבח, אחת את

 ראש־ד,ממשלה בין שד,יתד, ״בהתייעצות
 ו- שרון אריאל שר-הביטחון בגין, מנחם

 ל- להורות הוחלט שמיר, יצחק שר־החוץ
לביירות־ד,מער כוחותיו את להכניס צד,״ל

 היתד, ההחלטה ביותר... המהירה בדרך בית
 צברה, מחנות־הפליטים אל מכניסה להימנע

לת מחוץ ■שנותרו ואל־פקהאני, •שאתילא
גלופה). (ראה המיבצע.״ חומי

 השלישי, לשר ששוגר האזהרה במיכתב
 הוא כי רק נאמר שמיר, יצחק שר־החוץ

 המידע את העביר שלא מכך להיפגע עלול
 משר־התיק־ קיבל הוא שאותו הטבח, על

ציפורי. מרדכי שורת,
 בעיתונות שפורסמו בידיעות אך

— הטבח אירע שבד למועד בסמוך
שר־החוץ בי נאמר ולאחריו, לפניו

:נס

הוכח לא וארז מנדלסון של אלה דברים
 שהוא עד דובריו, או שתר,חוץ על־ידי שו

 בנובמבר 24ב־ ועדת־החקירד״ לפני הופיע
ה לשאלות . בתשובה אמר שמיד .1982

מו על נודע שבו ערב באותו כי שופטים
ל מחוץ היד, הוא ג׳מאיל בשיר של תו

 המושבה של היובל בחגיגות ירושלים,
ראש־פינד,.

 להיכנס להחלטה פלא שותף היה
ש החלטה אותה ביירות, למערב

בישי בדיעבד אישרה הממשלה
 שכה בשעה חמישי, ביום בתה

במערב־ביירות. הטבח בבר התחיל

ד: מי  בקול־ שמעתי חזרה ״בררו ש
 והיתד, הפיצוץ, על הידיעות את ישראל

 חזרתי כאשר בשיר. של לשלומו דאגה
 במיש- אנשים אל להתקשר התחלתי הביתה

ש־ התברר בלילה מאוחר די ואחרים. רדי

 ראש בין שהיתר, בהתייעצות
ה שר בגין, מנחם הממשלה

ה ושר שרון אריאל ביטחון
ל הוחלט שמיר, יצחק חוץ

 את להכניס לצה״ל, הורות
ב המערבית לביירות כוהותיו

 הדרג ביותר. המהירה דרך
להש יש כי גרס, המדיני

ה האזורים על במהירות תלט
לת צמתים, לתסוס חיוניים,

מצ את לחשוף מחבלים, סוס
 ההחלטה שנותרו. הנשק בורי
מ אל מכניסה להימנע היתה
שא סברא, הפליטים. חנות
מ נותרו ואל־סאקווני, הילה
בלש- המיבצע. לתחומי חוץ

צ1.9.8צ ״מעריב״:״דבר״:

השתת לא החיים. בין עוד איננו אכן בשיר
 אחר- בהתייעצויות. הלילה באותו פתי
 ,.״מראש־ר,ממשלה שמעתי כך

 ?״ לא לילה ״באותו :ברק השופט
 ה- ד׳ ביום בוקר, לפנות ״רק שמיר:

 בערך התקשר ראש־הממשלה בספטמבר, 15
 הרצח, לרגל שהנה, לי וסיפר בבוקר בשש
ב התייעץ והוא ומדאיג, חדש מצב נוצר
 והם שר־ד,ביטחון ועם הרמטכ״ל עם לילה

 כדי במערב־ביירות עמדות לתפוס החליטו
 ובוהו.״ התוהו וחזרת דמים שפיכות למנוע

 יום אותו כל במשך גם כי סיפר, שמיר
 או פגישות בשום השתתף לא הוא הרביעי
ביי למערב צד,״ל לכניסת שנגעו דיונים

רות.
ב השרים עדויות כין הסתירה

 עדותו ובין הטבח לתקופת סמוך
 ברד היא הוועדה לפני שמיר של
 להחלטה שותף היה הוא האם רה.

ש־ או — ביירות למערב להיכנס
 ב־ לד דיווח רק ראש־הממשלה

זלכז! ץ שהתקבלת ההחלטה על דיעכד


