
במדינה
 )5 מעמוד (המשך

סשכנעת). פחות היתד.
 הגרושין על הידיעות רקע על

 הזה (העולם נבח בבית העטויים
 קל. טרף נבח אופירה היתה ),2366

 במיפלגת־העבודה נבון של אויביו
הדברים. את להפיץ דאגו

 לא זו ביקורת ,חרטום. עוד
 מאשר פרובינציאלית פחות היתד.

 כביכול, באה, שעליהן התופעות
להגיב.

 ביקורת, לסתות מה על היה אך
 לחייו לא עצמו. לגשיא נגע והדבר

ה להופעתו דווקא אלא הפרטיים,
ציבורית.

 ה־ בישראל למישהו היתד. אם
 להוות יכול נבח יצחק כי אשלייה
 של הכושלת להנהגה .יוני' תחליף

 אכזבה השבוע נחל הוא המערך,
פרה.

 בארצות־הברית. שתק לא נבח
 למעמדו, כראוי אמנם, דיבר. הוא

 ב־ השנויים נושאים מכמה התחמק
 אך והמערה הליכוד בין מחלוקת

 שעליהן משאלות התחמק לא הוא
הגו שני הנהגות בין הסכמה יש

במחלו שנויות שהן אף — שים
עצמו. בציבור חריפה קת

ה העמדות על נבח חזר כך
ש כפי המערך, ניצי של נוקשות

 אלה רבץ. יצחק על-ידי נוסחו
 חרטום של הלאווים״ .ארבעת הם

 לגבולות נסיגה לא :הישראלית
ירו של המעמד שינוי לא ,1967

מ לא פלסטינית, מדינה לא שלים,
השאיר לא הוא אש״ף. עם געים

 עם המלאה הזדהותו לגבי ספק כל
והמ הליכוד חרטומי של זו עמדה
ערך.

 לפני גילה אשר את אישר הנשיא
 : 2362 הזה בהעולס שבועות חמישה
החל על פברואר בחודש שיודיע

 הוא כי נראה עתידו. בעניין טתו
ו הפוליטיים, לחיים לחזור מתכוון

 ראשות על היום בבוא להתמודד
המערך.

 עמדותיו בין הבדל אין אם אך
 רבץ ויצחק פרם שימזנץ ועמדות

ז מועמדות דרושה מד. לשם — ו ז

□ עוטי מי
א! ג היד. היכן ץ זבד

ש? הצעיר אחיך
 זיפה ערפאת יועץ

ספו־יימת. מאשמה שום
 ישיבות. 15 למישפט דרושות היו

 בעכו לבית־המישפס באו פעם בכל
 המתינו וצעירים, זקנים ערבים
 להשמעת בפרוזדור ארוכות שעות

ושוב. שוב נדחו הם עדותם.
 הנאשם הפרשה. הסתיימה בסוף
 מכפר מהנדס־חשמל שקור, ג׳ובראן
 של עוזרו של הצעיר אחיו סח׳נין,

 נוספת בפעם זוכה ערפאת, יאסר
אשמה. מכל

ה בחצי מיליון. של ערכות .
 שלוש ג׳ובראן נעצר האחרונה שנה

אחרת. באשמה פעם ובכל פעמים.
 נעצר פילחמת-הלבנץ פרוץ ביום
 שקל, 7500ב* ונקנס שבועיים במשך

פולי באסיפה שהשתתף באשמה
ב 15ב־ בכפרו. בלתי־חוקית טית

 בכלא והוחזק שוב נעצר ספטמבר
 ושה- שכתב בטענה יום, 25 במשך

 באש״ף. התומך פוליטי כרוז פיץ
 מטר היד, לא שהובא שהעד מאחר

 אותו זיכה ג׳ובראן את לזהות גל
השופט.

 הוטל הזיכוי, אחרי ימים שלושה
הו מינהלי. מעצר־כפר ג׳ובראן על
ב פעמים שלוש להתייצב עליו טל
(ה הסמוכה בתחנת־המישטרה יום

).2358 הזה עולם

והוח שוב נעצר באוקטובר 28ב־
האש יום. 18 במשך במעצר זק

הס עראבה בכפר נראה הוא : מה
לצר־הריתוק. בניגוד מוך,

 היו הארוך. המישפט התחיל כך
 פעו- על ביותר מאלפים גילויים בו

לת־המישטרה.
ח א ה. איגו ה מ  עמד במרכז דו
 הוא טראביה. יוסף הדרוזי השוטר

 בערא- ג׳ובראן את ראה בי העיד
 אותו עצר לא מדוע כן, אם בה.
 לחזור לו נתן מדוע ז במקום בו

הז לא ומדוע נעצר? שם הביתה,

 לשוטר ראה אשר את השוטר כיר
ז עת באותה בחברתו שהיה שני,

 יש כי כלל ידע שלא טען השוטר
בחקי אך ג׳ובראן. נגד צו־ריתוק

ב יומנאי היה הוא כי התגלה רה
 אין הנאשם. התייצב שבה תחנה.

הצו. קיזם על שידע ספק
 עדים, עשרות הופיעו לסישפם

 מהם אחדים ועראבזע סח׳נין בני
 סוליי־ ג׳ובראן, של אחיו את ראו
 בכפר־ערא- יום באותו שקור, מאן
 זה דומים אינם האחים שני בה.

 סו- של נוכחותו כי נראה אך לזה,
 החעיץ את נתנה בעדאבה ליימאן
העי עדים עשרות המישפט. ליוזמי

 ובכ־ בביתו ג׳ובראן את ראו כי דו
 בכפר כביכול, היה, שבו ביום פרו

הסמוך.
 זיכה אלה, לעדים האמין השופט

הע תוך אשמה, מכל הנאשם את
 המישם־ פעולות על נוקבות רות
ה השוטרים מן איש אולם רה.

לדין. הועמד יא מעורבים
 ר ג׳ובראן ־,בטיחות. חגורת
 לביבה, אחותם עם יחד סוליימאן,

 כאשר ,1969ב* לראשונה נעצרו
עב הבכורים האחים שני בי נודע

 בלתי- באורח ללבנון הגבול את רו
 סלים- לפת״ח. להצטרף כדי חוקי

העב האוניברסיטה בוגר עימאד,
 הבכיר כיועצו עתה מכהן רית,

 ישראליים, לעניינים ערפאת של
המ הקו של מובהק כנציג וידוע

 פת״ח. בכוחות קצין הוא נימר תון.
 נעצרו ולביבה ג׳ובראן סוליימאן,

 הודיעו ולא לבריחה שסייעו בטענה
 סוליימאן למישטרה. מראש עליה
הא שני מאסר, חודשי 20ל־ נדון

לחודשיים. חרים
 על- ג׳ובראן מוטרד זיכויו מאז

 הוא כאשר יום. מדי המישטרה ידי
 לו נרשם במישטרה, להתייצב בא

רצו ימים כמה במשך דו״ודתנועה.
 אי־שי- על דו״חות לו נרשמו פים
 והדו״חות — בחגורת־הבטיחות פוש
 מסתבר רצופים. מיספרים בעלי היו

 באותם קיבל לא אחר אדם ששום
דו״ח. הימים

 בין אחרות. תופעות גם יש אולם
 אהרון הטייס של ביקורו השאר:
 בביתו בביירות שבוי שהיה אחיעז,

 לאחים בא הוא שקור. עימאד של
שם. אליו היחס על להם להודות

ם סמי
ר > ע ת ב ח ד ג ש ז

 הדדפקה הזיהוי פמיסדר
 לחייהם על איספלגית
הגכרים, פל של

הצלקת. את להסתיר בדי
 היתד. ועקנין מאיר של הצלקת
 המיבצע הסתיים כאשר בעוכריו.
 בבית-דגץ, סמים סוחרי נגד האחרון

 ציון הסמוי השוטר אותו זיהה
הש לחיו על כי ציין ואף דדון,

גדולה. צלקת יש ועקנין של מאלית
עוב את מכחיש שוועקנין מאחר

ה בי וטוען סוחר-סמים. היותו דת
 מיסדר- נערך בזיהויו, טעה שוטר
 הגיע כאשר אולם במישטרה. זיהוי

 עורך־ וועקנץ, של סניגורו למקום
 לאיש כי לו התברר גז, ששי הדין

 על צלקת אין האחרים מהגברים
 למיסדר- הסכים לא הסניגור פניו.
 ערך, כל לו אין כי וטען בזד, זיהוי

ועק יזוהה הצלקת פי שעל מאחר
 למצוא וקשה מאחר אוטומטית. נין

 זהה צלקת ׳בעלי אנשים שמונה
 מיסדר מל לחתום סירב והסניגור

ה השוטרים פשרה. נמצאה הזיהוי
 וועקנין איספלניות, חבילת ביאו

ארו רצועות ממנה חתכו וסניגורו
 הדביק האלה הרצועות את כות.

 בל של לחייהם על עצמו ועקנין
 למיס־ איתו שעמדו האנשים יתר
 נכנס המוסווה השוטר הזיהוי. דר

 בני של ארובה שורה על והביט
 על לבנה בד צלקת בעלי אדם

השמאלית. לחיים
הרא ההפתעה על שהתגבר אחרי
 לזהות זאת בכל דדון הצליח שונית,

 של עמלם כל למתת ועקנין את
וסניגורו. הנאשם

על אם ^ פ ה חיל-האוויר הו  בלי במילחמת-הלבנון ישראלי י י
 נד רבים שטענו כפי הבחנה, כל

 דמו האם ז בעולם כלי־התיקשורת
דרז להפצצת ביירות על ההפצצות

 על- השנייה, במילחמת-העולם דן
 חיל- ביצע האם בנות-הבריתז ידי

 חסר-הבחנה טבח הישראלי האוויר
ז ופלסטינים לבנוניים — באזרחים

 כמה
תז דו אבי

 הטיי- בין שנערפה שיחה ף
הבאים: הדברים נשמעו סים •

 את לשכנע אותם ושלחו מחבלים
 שיתנו. לפחות או להיכנע, חבריהם

 הפציץ חיל־האוויר לצאת. לאזרחים
ה בשולי מטרות סלקטיבי באורח
הטיי בתוכו. גם ואחר־כך מחנה

 מרתיעה: הצגה אפילו עשו סים
ה על חימוש סוגי מיני כל הטילו

 זה כשכל למחנה. מסביב פרדסים
ה על חיל-האוויר ירד עזר, לא

נכ כשחיל־הרגלים היה זה מחנה.
 בשטח. הבונקרים את פוצצו נם.
 רגלי טיהור ברירה. להם היתה לא

 חיילינו.״ של רב בדם עולה היה
׳  שמול שקובעת נוסחה ,אין :ג
 מכוחותינו נפגעים ל׳איקס׳ סיכוי
~ אזרחיות אבידות ל׳זד׳ לגרום מותר

 ,גס
הם?מנה

ולשטח!
סח־ הוא אל־שימאלי ״בורג׳ נ י'

נכ צד,״ל כוח צור. ליד נד,־פליטים
 ויצא. בהתנגדות נתקל לשם, נם

 הפעילו הצלב־האדום, את הביאו
מ לצאת לאנשים קראו רמקולים,

 הלכו הם לשפת־הים. וללכת המחנה
 כולו המחנה על חיל-האוויר ירד ואז

אחת. כמטרד,
 ליד המפורסם, ״בעין־אל־חילווה

 קראו ימים. ארבעה חיכינו צידון,
 המחבלים אבל לצאת, לתושבים

שיחררו כבני-ערובה. בהם החזיקו

השני.״ בצד

 הפצצה
שטח על

ם ף רי פ ם ד אי ב ה שאמרו ה  ׳■ כניסת לפני נאמרו טייסים, 1 י
חו באמצע למערב־ביירות, צד,״ל

ספטמבר. דש
 כיבוש לפני הראשון ״בשלב :י'

יירדו אווירית. הכנה תהיה ביירות

פכיירות מופצץ פית
!״זר, מסוג למילוומר, לצאת ״לא

3


