
מציע:רוה רע^סהוזהוו! ההתדמות מקבלי
דר״פר! את להזמין

 התפקיד התברר בוועדת״החקירה, שנשמעו העדויות במהלך ויותר יותר
 הוזכרו בעדויות הטבח. בפרשת אמריקאיים פקידים כמה מילאו אשר החשוב

 הממונה שמו, לואיס, סמואל השגריר :אמריקאים שלושה פעמים וכמה כמה
דרייפר. מוריש המיוחד האמריקאי והשליח האמריקאית, השגרירות על

 ובין צה״ל בין המתווכים היו חם רב־חשיבות. תפקיד מילאו האמריקאים
 זה מידע להעביר ודאגו במחנות״הפליטים, המתרחש על ידעו הם לבנון. צבא

 כבר ממחנות-חפלישים לצאת הפלאנגות על לחצו והם הישראליים, לרשות
 אנשי־ שרים, עם פגישות שידרת קיים דרייפר מוריש השליח בבוקר• ו׳ ביום
 במשכת־חעדויות חשוב נדבך להוות עשוייה עדותו ישראליים. ביון ואנשי צבא

להעיד. יוזמו שהוא היה הראוי ומן הוועדה, ששמעה

 כתב שפירסם הטבח על מקיפה בכתבה
 שמקבלי מדגיש הוא ארז, יעקב מעריב

 הוזהרו והמדיני הצבאי בדרג ההחלטות
 ה- ייכנסו אם הצפוי הטבח על במפורש
 אף זו אזהרה למחנות־הפליטים. פלאגגות

 גלו־ (ראוז לכתבה בכותרת להופיע זכתה
 אחרי שבוע כמעט שפורסמה בכתבה, פר.).

.. נאמר: ,21.9.82 ג׳ ביום הטבח,
שולח על שהונחו המודיעין, ״דו״חות

 וראש- שר־הביטחון הרמטכ״ל, של נותיהם
ב שנותרו הפליטים כי אמרו הממשלה,

 לגורמים חשופים להיות עלולים מחנות
היתד, ההערכה שנים. זה אותם העדינים

 להיכנס עלולות הפלאנגות של יחידות כי
 חשבון- את ולהמשיך המערבית לביירות

 הפלסטינים. ובין שבינן ההיסטורי הדמים
 הע־ הנולד♦ את ראה ״המודיעין

תיו ש הנסיון על גם התבססו לרבו
 השהייה חודשי כשלושת נצבר

 מקבלי כי הלה, נראה אכל כלכנון.
 הערכות את קיבלו לא ההחלטות

 כמקור) (ההדגשה המודיעץ.״
 אחד בקבה עולים ארז של אלה דברים

 רפאל רב-אלוף הרמטכ״ל, של דבריו עם
 היה וצריך אפשר כי הדרך, כל לאורך איתן, ן

 בפליטים. טבח יעשו שהפלאנגות לדעת
בישי רק אלה דברים אמר לא הרמטכ׳׳ל

ת  שבה בשעה חמישי, במם הממשלה ב
ה אחרי גם אותם אמר הוא הטבח. התחיל

לחלוטין. מפורשות במילים טבח,
בביירות, עיתונאים לשאלות בתשובה

 שהכיר מי כי חושב .אני :הרמטכ״ל אפר
 צריך בלבנון הפנימיות הבעיות את ומכיר
 כאן היתד, לקרות. שעלול מה שזה לדעת

הע בין ולמוות לחיים אזרחים מילחמת
 וכל איבה, של עמוק מישקע ונוצר דות,

 ג׳מאיל. בשיר של הרצח לפני עוד היה זה
ש בתדהמה הנוצרים את היכה הזה הרצח
אותה.״ לתאר קשה

 התפרסמו הרמטכ׳ל של אלה דברים
 ימים שלושה ,20.9.82 בי, ביום במעריב

הסתיים. שהטבח אחרי ן
 ושר- ראש־המפשלה טענו זאת, לעומת
 שאכן בדעתם להעלות יכלו לא כי ^הביטחון

כן ת  אמדו ואף שהתרחש, זה מעין טבח ^י
תי כזאת שאפשרות הזהירם לא איש כי

 ,22.9.82 רביעי ביום בכנסת, בנאומו תכן.
 הבאים: הדברים את שרון אמר

 כוחות את לשם שלחנו ״לא
 אדם, כחיי דחסוך רצינו כי צה׳׳ל,

ה את דעשות אחרים ושלחנו
 כחלומו העלינו לא אולם סעודה.
 הפלאננות שאנשי כיותר הגרוע

כיותר.׳׳ הגרוע את יעשו |
 להשתמע עשוי שרת של אלה מדברים !

שהד־ מודיעין דו״חות כל לפניו היו לא כי

 ימים כעשרה בספטמבר, 27ה* ב׳ ביום
 האמריקאי ביומון התפרסם הטבח, אחרי

ה פיקוד אלוף עם ראיון סיימם ניו־יורק
 בראיון מסויים קטע דרורי. אמיר צפון, (

 עדויות של שורה על חדש אור שופך זה
 ועדת־ של הפתוחות בישיבות שנשמעו
 מעריב של בדיווח נאמר וכך החקירה.

הראיון: על גלופה) (ראה
 על להניב (דרורי) ״כשנתבקש

 ה׳ כיום מברק נשלח כי דו״ח,
 ה־ יחידת ראש מאת כלילה 11ב־

היש לפיקוד בשאתילא פלאנגות
 ,עד :שאמר כסיזרח־ביירות ראלי
ומהכ אזרחים 300 הרגנו זה לזמן
,אל זה היה כי דרורי אסר לים,׳
שנבדק.׳ מנט

ותת־ הוא כי דרורי, אמר ״עוד
 ה* קיום על ידעו לא ירון אלוף

הצה לפני 11ב־ ו׳ יום עד סכרק
 לחוש החלו שלדבריו כשעה רים,

המת לנכי ,כלתי־נוחות׳ תחושות
רחש.״

 לצה״ל הודיעו עצמן הפלאנגות כלומר: (
 ה־ על החמישי ביום בלילה 11 בשעה ^כבר
במחנות! עורכים שהם |^םבח

 אך להתרחש. שעלול מה מפני אותו הירו
בע גם חזר להם דומים שעל אלה, דבריו
 בסתירה עומדים החקירה, ועדת לפני דותו

 באותו ממש בכנסת שאמר אחרים לדברים
 שלבי את שרון פירט כאשרנאום.

 הפליטים כמחנות ההתרחשויות
 שכוח היה ״הסיכום אמר: הוא

 ככיוון שתילא למחנה ייכנס צכאי
מהכ ויטהר יסרוק ומערב, דרום
ש התיאום, בפגישות הודגש לים.

 ואין מהכלים נגד היא הפעולה
ובמיו אזרחית, באוכלוסיה לפגוע

הקנים." ילדים נשים, חד
 בהדגשות צורך היה מדוע להבין אין
.בחלו שרון העלה לא אומנם אם כאלה,

 רד חיילי עלולים מה ביותר״ הגרוע מו
 נשים זקנים, לאותם בדיוק לעשות פלאנגות

וילדים.
 הכחיש ■בגין ,מנחם ראש־הממשלה גם

ה מפני הוזהר הוא כי בעדותו לחלוטין
ל הפלאנגות ייכנסו כאשר להתרחש עלול

או שאל השופטים אחד הפליטים. מחנות
זה. בעניק לחלוטין מפורשת שאלה תו

ה מן שלב שהוא באיזה .האם :ברק
 זה באם שלנו, המודיעין קהילת שלבים,
איזה בפניך הביאו אמץ, זה ובאם המוסד

21וג42 ״מעריב״:

 כי לומר היה אפשר שממנו חומר שהוא
 הם סהפלאנגות, להיזהר זאת בכל צריכים
 לפגוע עשויים הם מסוכנים, להיות עשרים

ז״ באזרחים
 דבר לי נפסר לא אדוני. .לא : בגין

 המודיע- האלה, המוסדות שני מטעם כזה
ניים.״

 .עובדה כי בגת עוד אמר עדות באותה
ש הדעת, על זה את העלה לא שאיש היא

 טענתי, כבר שאני כפי זוועה, מעשי יעשו
 שר, שום זה. את הניח לא איש פשוט

 אחר.״ משתתף שום
 בסתירה עומדים בגין של אלה דברים
 עם בפגישה עצמו הוא שאמר לדברים
 יוסף נועריב, של המדיני כתבו דרייפר.

 ראש ערב של בגיליון כבר פירסם חריף,
 הטבח, התרחש שבו ביום ,17.9.82ב- השנה,

 ובין הממשלה ראש בין השיחה נוסח את
מו חריף דרייפר. מורים האמריקאי השליח

שבחקי דרייפר, אל בגין דברי את כך סר
והופיעו: שבו הם הוועדה רת

 השלום עד דשטור מטרתנו ״כד
 שנוצר, כמצב כי (כייתת) כעיר

 עלולים ג׳מאיל, כשיר רצח עם
 פוגרומים.״ שם! להתחולל

 על-ידי ההחלטות מקבלי הוזהרו האם
 האם ז הוזהרו שלא או המודיעין, גורמי

 יתכן ז הוזהרו לא ואחרים הוזהרו נ!הם חלק
 ועדת־ דיוני של הבא בשלב יתברר שהדבר

החקירה.

 כמה חזרה הרוגים״ 300. על הידיעה
 ב־ שנשמעו העדויות במהלך פעמים וכמה

 הזאת הידיעה שמקור בלי וועדת־החקירה,
 בשיחת- קשורה זאת שידיעה יתכן יצויין.

 אמ״ן, ראש רל״ש שקיבל הבהולה הטלפון
ב השישי ביום חברוני, משה סגן־אלוף

 לו נמסר שבה בוקר, לפנות 5.30 שעה
הו חברוני עדות על־פי הרוגים. 300 על

 שר־הבי־ של עוזרו אל זאת ידיעה עברה
זאת. מכחיש מצידו שהוא דודאי, אבי טחון,

בו כאותו עצמה, שעה באותה
 האלוף טילפן ,3.30 בשעה קר,

 רב־ הרמטכ״ד, שד כיתו אל דתרי
 מסר לא דרורי איתן. רפאל אלוף

 הרסטכ״ל אל טילפן מדוע כוועדה
ה תוכן היה ומה שעה, כאותה
 בעיקבות כי אמר, רק הוא שיחה.

 הרמטכ״ל הבטיח הזאת השיחה
 יום• כאותו לכייתת להגיע

 11 בשעה כי לחלוטץ ברור מקום, מכל
ה מפקד ידעו כבר השישי, ביום בבוקר
דרו אמיר הפיקוד ואלוף ירון עמום אוגדה

 ועל- הפלאנגות, מפקד של המיברק על רי
 שמיברק יתכן במחנות. טבח שמתרחש כך
שהיו נוחות״ .הלא התחושות את מסביר זה

 דרורי החליט בעיקבותיהן ואשר להם,
 במחנות- הפלאנגות פעולות את ״להפסיק״
הפליטים.

 כרשות זה סיברק של מציאותו
 במיזרדדביירות צה״ד מיסקדת

מכהי• כלילה החמישי כיום ככד
 האוב- על להגן כדי צעדים
למח סביב האזרחית לוסיה

נות.
דו״ח, על להגיב כשנתבקש

ב ה׳, ביום מיברק נשלח כי
 יחידת ראש מאת בלילה ן!

 לפיקוד בשתילה הפאלאנגות
 ש־ ביירות, במזרח הישראלי

 הרגנו זה לזמן ״עד :אמר
 אמר ומהבלים״, אזרחים 300

 .,אלמנט זה היה בי דרורי,
שנבדק״.

 הוא בי דרייי, אמי עוד
 על ידעו לא ירון ותת־אלוף

 11 ב* ו׳ יום עד המברק קיום
שלדב בשעה הצהרים, לפני

״בל תחושות לחוש ■החלו ריו
המתרחש. לגבי נחות״ תי

אומר, סיימם״ ״ניו־יורק
ה־ של השעתיים במהלד כי

28.3.82 ״מעריב״:

 •הטכח על ידעו ישראלים כי רה
הת שהוא אחרי שעות המש ככר
 על־ססך לא זאת ידעו והם חיל♦

 ״זיכד או ״שמועות״ או ״תחושות׳׳
 של הודאתם פי על אלא זוסים״

הסלאנגות. :עצמם כעלי-הדכר

 1982 בספטמבר 19ח־ הראשון, ביום
 מיוחדת לישיבה ממשלת־ישראל התכנסה

העי הנושא וחצי. שעות שלוש שנמשכה
 במחנות־ הטבח היד, זאת בישיבה קרי

 לישיבה. קודם יממה שהסתיים הפליטים,
 אחר- 1.30 בשעה ישיבת־הממשלה, בתום
 מרידור ח הממשלי• מזכיר מסר חצות,
:הבאה ההודעה את גלופה) (ראה

 נגד עלילת־דם נרקמה ״בראש-השנה
ב צד,״ל. ונגד וממשלתה היהודים מדינת
 יחידה נכנסה מוצב צה״ל היה לא בו מקום

 על- מחבלים, הסתתרו בו לאיזור לבנונית
 באוכלוס־ פגעה זו יחידה אותם. ללכוד מנת

 כבדות. אבידות לה וגרמה האזרחית יה
 הבעת תוך זאת עובדה, מציינת הממשלה

צער.
 כנעשה, כשהכחץ מייד ״צה״ל,

ואי החפים*מפשע למכה קץ שם
 לעזוב הלבנונית היחידה את לץ
האיזור.״ את

ב גסים. שקרים שני יש זאת בהודעה
 לא בו .במקום כי נאמר הממשלה הודעת

 לבנונית.״ יחידה נכנסה מוצב צה״ל היה
 בימים ההסברה של הרשמי הקו היה זה

 ״הסתננו״ כאילו הטבח, אחרי הראשונים
 לא שבו ממקום למחנות־הפליטים הפלאנגות

שנש העדויות מכל שליטה. לצה״ל היתה
 שמץ- אין כי ברור, בוועדת־החקירה מעו

 דרך נכנסו הפלאנגות אלה. בדברים אמת.
ה מחנות את שכיתרו יחידות־צה״ל, קווי

 תצלומי- לקבל זכו הם עבר. מכל פליטים
בתאורה סיוע מחנות־הפליטים, של אוויר

 במיברק דיבר הפלאנגות מפקד
 ומהכלים״ ״אזרחים עד כמפורש

״מהכלים״: על רק ודא
 השד על־ידי דרורי נשאל עדותו במהלך

 הביע לא מנחם בשם מפקד אם ברק פט
 בדבר משהו לו אמר ולא חששות, באוזניו

 בת היתד, דרורי של תשובתו הרוגים. 300
״לא!״ אחת: מילה

בעדו התייחס ירח עמום האוגדה מפקד
 הוא ההרוגים.״ 300. של הזה, למיספר תו

 וקופץ מסודר לא דיווח גם ״היה אמר:
 מחבלים הרוגים, 45 ,300 ,120 במיספרים,
 של המיכרק על ידע עוד מיואזרחים.״

 הודה הוא שכד הפלאנגות, מפקד
 כל״ מוקדם כשלב הטכח בכיצדע

ז כך
 ם־ שקיבל מי גיא, ראובן סגךאלוף גם
 הידיעה את אמ״ן ראש רל״ש של עוזרו

ל הזה, הסיססר אל במפורש התייחס • 
הידיעה. מקור אל וגם הרוגים, 300

 אמר סיני) משה (סרן ״הוא :גיא
למ בכניסה שבביירות, סיפור איזה שיש

ואז מחבלים הרוגים, 300 איזה יש חנות,
 או מוצג לי להראות בלי וזה רחים.
שוטפת... ידיעה

 פשה את שאלת .לא כהן: השופט
ז״ הידיעה מקור מה

 אמר שהוא לי ונדמה ״שאלתי, גיא:
בביירות.״ מהחפ״ק הגיע שזה לי

 גם הופיעה ההרוגים 300 על הידיעה
 סגך הרמטכ״ל, רל״ש של עדותו במהלך

 כי הסתבר, העדות מן זכרין. זאב אלוף
 לליש־ להעביר אמ״ר אנשי שביקשו דיווח

 כתוצאה הרוגים 300 על הרסטכ״ל כת
 לא למחנות־ה,פליטים הפלאנגות מכניסת
הי הרמטכ״ל של שלישכתו משום הועבר,

בביירות. האירועים בליל סגורה תד,
 החקירה ועדת של הפתוחים בדיונים

 ד,פ־ מפקד של המיברק כלל הוזכר לא
 ז לדרורי עליו נודע בדיוק מתי לאנגות.

לרפטכ״לז ז לירון

 יחידה נכנסת מיוצב צ׳ה״ק
;הס בו לאיזור לבנינית

 מנת על מחבלים, תתרו
 זו יחידה אותם. ללכוד
 האזרחית באובלופיה פגעה

 כבדות. אבידות לה וגרמה
 זו עובדה מציינת הממשלה

 צה״ל׳ צ!ער. הגעת תוך
 שם בנעשה, כשהבחין מיד
ו ■מפשע החפים לטבח קץ

 הלבנונית היחידה את אילץ
 האוב* האיזור. את לעזוב
 את הביעה האזרחית ?וסיח
ש שח על ל ציה״ ל תה דיוקו*

20.0.82 :אחרונות״ ״ידיעות

תחמו להכניס להם והותר רפואי, ובטיפול
 מאנשיהם חלק ולהחליף למחנות נוספת שת

בתוכם. שהיו
 של הפעולה כי בהודעה, נאמר עוד

 הטבח, על בשנודע מיד הופסקה הפלאנגות
 לצאת הפלאנגות את ״אילץ״ מישהו וכי

 ב־ השישי שביום הדבר, נכון מהמחנות.
 טבח, שמתחולל ידוע היה כאשר צהריים,

)72 בעמוד (המשך
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 במחנות הצפוי מפני הזהירו המודיעין דו״חות
ההערכות את קיבלו לא ההחלטות מקבלי אר

ההרוגים 300.על הידיעה

שעו! הממשלה: הודעת


