
הפרשה בעמלי אבנרי: רי1א

העיואק העסק־ביש
תכן השעחריה זאת שהיתה ל

 כתולדות כיותר מחלד, העיתונאית
הישראלית. הטלוויזיה

 הפופולרית התוכנית במיסגרת
 צפייודהשיא של בשעה טובה, שעה

 אדם שלו מאיר ייאיין כליל־שבת,
 זה היה תגר. (״יוסקה") יועדה בשם
 אותו של סיבלותיו על תמית ראיון
 הראיון בסוף העיראקי. בכלא חגר

 נדפודת, מרדכי השר גם לכימה הוזמן
 שהבהירה מורה כשותף־לנבורד״

 תשדיר־שרות מעץ זה שהיה היסכ
לנדפורת

ל[ רררי למ לס1מ< מ מוזר ר
יותר.
. היהסיאיץהזהז לא מה

 הקל כרמז דלד נאמד, לא
ע ביותר, דו ו מ ת י ב ש  י
העיראקי• בכלא תגר יוסקה
הרר ?דך נאמר לא  הכלא מן שו

העיראקי.
 געצד. בן־מ־רת גם פי הוזכר

חרר? איד שו
העי שילטונות״הוזקירה כי נאמר
 את לתרגם כן־פורח על הטילו ראקיים

חבת. עדות
תי מה מכי סז או ת מר סי

 החשודים לאחד חוקרים אים
חברו? עדות את

עלו היו אלה לשאלות התשובות
 קהל-הצופים אצל לזעזוע לגתם לות
 עצמו המראיין אך ניתנו. אילו —

 או השאלות את לשאול שלא הקפיד
 שלא כך כדי עד בחומר התמצא של*
המדובר. במה כלל ידע

 יופר של מעצרו מאחורי כי
ומר אחת מסתתרת תגר קח

כתול כיותר ירותהממא שות
 בחר״ ידועה״ היא המדינה. דות
 פ״עסק-ביש מצומצמים, גיס

 ומרשה שם על — העיראקי״
 .הי־ ככינוי שזכתה המצרית

 לפרשת• ושגרמה עםק*םיש״,
גוריון. כך* דויד ולנפילת לבון

 ,1954 משגת המצרי. בעסק־ביש
 ציונית רשת־דיגול על ישראל הטילה

 במקומות פצצות להניד! במצריים
 ובעיקר ובאלכסנדדיד״ בקאהיר שונים

 היתד, הכוונה אמריקאיים. במוסדות
 נעשו כאילו הרועש את ליצור

 מצריים. לאומנים בידי המעשים
 היחסים את להעכיר זו ובצורה

 כץ להיווצר שהחלו הידידותיים
 וארצות-הכריח. מצריים ממשלות

 המימסד אח אז הדאיגו אלה יחסים
 המנהיג- ובראשו הישראלי, הביטחוני
 שר־הניטחון בן־גודיון, רדד בחופשה

 דיין משה הרמטב״ל לבון, פינחס
פרם. שימעון מישרד־הבימחון ו&נכ״ל

 נתפסו, האנשים בוצעו. המעשים
 במשך נמקו האחרים ניתלו, שניים
 מפעיל המצרי. בכלא ארוכות שנים

 ז״אברי") אברהם הישראלי ודשת,
 בכינוי שזבה אמץ איש דידנוורג.

 ממצריים הסתלק השלישי", .האדם
 הועלו מסתורית. כדרך מועד בעוד
 השאר: בץ שונים. חשדות נגדו

 'תמורת המצרים על״ידי ששוחרר
חבריו. הסגרת

 אירע העיראקי העסק־־ביש
 דומה והוא כן, לפני שנים ארבע

המצרי. לאחיו להדהים עד
 זו פרשה על הראשונים הפרסים

 על-ידי בלעדי בסקופ התפרסמו
 ,1966 באפריל )1694( חזה העולם

 רכים הדים שעוררה בכתבת־שער
 ער סקופ בגדר נשארה היא בעולם.

 את שראו צופי-הסלוויזיד״ למען היום.
 את וששאלו בליל־שבת המוזר הראיון
 העולם החלים מדובר, מה על עצמם

 במלואה זו כתבה ולפרסם לחזור הזח
אלת ממורים

■ ■ ■
 שנים 18 לפני הפירפום אז ץ*

 על נוספים רבים פרטים לי )•/נודעו
הפרשה.

 שחקר האיש מפי במי הם
 אדע•: אדם מכל יותר אותה
סרטאודי. עיצאם הד׳׳ר

 בעיראק. גדל מעכו, פליט סרטאווי.
 עיראקיות אשה ונשא ומחנך שם

 לאידגץ הימים ברבות הצטרף כאשר
 בקאדיירה שהתחיל (אחרי פת״ח

 בארצות״הנרית) כמנתודלב מזהירה
 היהודים בענייני לטפל עלץ הוטל

בארצות־ערב.
 ראשי הזמינו שבה בתקופה זה ורה
 על-ירי בציונות להילחם ניתן כי סודה

 בארצות״ ליהודים הזכויות כל החזרת
 ומתן שנשדד רכושם החזרת עדת

 שלהם. לארצוודהאם לחזור הזכות
 הגיע זו פעולה על שניצח (אחרי

 כל שאץ הנחרצת למסקנה סרטאווי
 איכה של ושקיומה זו, לדרך ס״כוי

ץ חדשה יש״אלית ר  עתה הוא מ
 לרעיון הגיע מכאן מוגסהת עובדה
 והפך פלסטיני. הישראלי״ השלום
ביותר.) הקיצוני הפלסטיני דוברו

 סרטאווי נסקל פעולתו במהלך
 והחל העיראקי, העסק״ביש בפרשת

 במשך והולך. גובר בעניץ אותה חוקר
ת הקדיש ארוכות שנים  לחשיפת רב מ
פרשות: שתי

ביהודי שנעח• הפוגרום •
* . * * ^ . —, ■^ 1 *ן 4 1 1 1 * • • 4* * *1  של שילמדנו בשלהי עיראק

 הםר~ אדשיילאני עלי דשיד
.1941גד נאצי
האנטי- הפצצות #-שת •

מזדהר דירת 9 י7 י* *•
 פרשות על רב תומר אסף סרמאווי

 בעיראק, שגדל אש׳׳ף כאיש אלה.
 המישפסיים. לתיקים גישה לו היתה

 ולארכיונים ממלכתיים למיסמכיס
 את לדאיץ מסוגל היה גס הוא גנוזים.

 בפרשת שטיפלו העיראקים
 דנות פעמים סרטאווי עם דיברתי

 בשמו אם שבידיו. החומר פירסום על
 העולם עמודי מעל אחרת בצורר, ואם

 עקרוני. באופן כר על הסכמנו הזה.
 טיב על לא־סעט לי סיפר כך כרי תיד

בידיו. שריכז החומר
 סרטאוויי את שרצה מי

 בין — הצליח 1988 באפריל
 גילוי את למנוע — השאר
הזד״ החומר

■ ■ ■
*  גילה !941 של הפוגרום גבי ך
 לא הוא מדהימה: עובדה סדטאווי /

הפרדנאצי. המישטר על-ידי כלל נערך
 לאומן היה אל־כיילאני עלי ראשיד

 שטרן אברהם כמו — שרצה עיראקי,
 לחסל כרי בנאצים להסתייע — בארץ

 אישים בארצו. הבריטי השילטון אח
 אמץ חג׳ המופתי כמו פררנאצייס,
 מיקלט. אצלו מצאו אל-חוסייני,

 מפקד את גייסו מצידם, האנגלים,
 מישטר נגד לפעולה רזיאל, דויד אצ׳׳ל.

 במיקרו־״ כנראה — נהרג רויאל זה.
בגדאד. בקירבת — אווירית מפצצה

 בריטי צבאי סור עלה לבסוף
 את וכבש עיראק על ומירדן ממדיה

 את שוב בה השליטו הס בחזרו־״ הארץ
 וסוכן עיראקי מדינאי סעיד, גורי

 העיראקי המלך ואת נודע, בריטי
 חוסיץ של בךרודו פייצאל. הינוקא,

ירדן. מלך
 געח־ הרשמית, הגירסה לפי

 נפילת ערב בגדאד ביהודי הפוגרום
 מעץ והיה הפח-נאצי, המישטר־

פעולת-נקם,
של המדוקדקת חקירתו אך

• •4 4*1* * * * * ^ 4 *4ן1 * *4 מד עובדה גילתה סדטאוד
 אחדי נעיד הפוגרום רימה:

 כבר הסרו-נאצי שהשילטון
 בגדאד העיד בדחו. ואנשיו נפל

 בשליטה אז היתה כבר
ת בריטית. עווי הבריטיים ו

• • • * ^ * * ^* ^ * *4*1^ 1* 44* * * * ^ ^  יכולים והיו מקוב, בקירבת חנו
ל להתערב  את ולהציל רגע מ
זאת. עשו לא הם היהודים.
 היה הפוגרום סרטאווי: מסקנת

טי על־ידי מאורגן הבריטים. סו

 עיראקי, כפטריוט נחשב אל-ביילאני
 מידי עיראק את לשחרר שבא

 נורי אנשי יריביו, הבריטי. המשעבד
 בעזרת לשילטון שחזרו סעיד,

 את לטשטש רצו הבריטיים*, הכידונים
,הוד. הכובש סוכני שתש הרושם

 קלאסי טבפיס היה הפוגרום
ה — עי  ההמונים זעם את #
היהודים. נגד

 מובהק. אירופי מבסיס זהו אגב,
 נגר פוגרום לכן קודם נערך לא מעולם
בעיראק. יהודים

 כדי בעקשנות נאבק סרטאווי
 שקיים גילה הוא החוסר. כל ?מ להשיג

המאורעות על הבריטי המפקד של דוח

 יז■!?1בטל מחר ראיון ראית
בכתבת־סו שנים 16 לפני

 לא שעליה אחת, סודית פרשה ש ^
 בישראל. אחת מילה כה עד נכתבה

 בבגדאד, שקרה למה נוגעת הפרשה
שנה. 15 לפני

 ניתנה האחרונות השנים במשך
 פרשיות. הרבה על לכתוב האפשרות

 ועל ריגול על עסק־הביש, גילגולי על
 נשמר אחד נושא רק ציד־מדענים.

העיראקי". ״העסק כמוס: בסוד
 של אחד קצה הורם שבוע לפני

 גבר ניראה לו מבעד מסר־הסודיות.
 ומדבר חליפה לבוש מכסיף, שיער בעל

 פקיד תגר, יהודה צחה: עברית
 על סיפר הוא בירושלים. מישרד־החוץ

לו: שקרה הפנצ׳ר
 בשליחות נשלחתי 1950 .בשנת

 איך? ונתפסתי. לעיראק לאומית
הצבאי במימשל קצין הייתי ...כאשר

שער־הסקופשל
הוצאו שניים

 קבור זה דוח פעולתו; בתחום שאירעו
 הבריטי. מישרד־הזזוץ של סודי בתיק
 את בריטניה ממשלת שיחררה באשר

 שנה אותה של הסודיים המיסמכים כל
 זה תיק לגני השתמשה היא !)941(

 את להאריך לה שניתנה בסמטת
 התיק שנים. 100 עד תקופודהגניזה

גנוז. נשאר
 הפרלמנט לחברי פנה סרטאווי

 ושזכו שאילתות שהגישו הבריטי,
 תכן מעל רשמיות בתשובות

הפרלמנט.
 גגוז, נשאר התיק כי נאמר

 אשר סודות מכיל שהוא מפני
 לאינטרסים להזיק עלול גילויים

המדינה. של
 בפרוטוקול רשומות אלה תשובות

הבריטי. הפרלמנט של

העיראקי .העסק־ניש חקירת
יותר. עוד רב זמן סרטאווי הקדיש ■׳/

 קיים שהיה והוכיח גילה הוא
 ממשלת בץ וסמוי הדוק שיתוף־פעולה

)58 בעמוד (וזמשן

 והמלך סעיד טרי נצזתסשהז בימי *
 עם קשרים וקשרו אק, ־ישר בארץ

 העמידה השאר בין היישוב הנהגתך
 תחנתישידור לרשותם ההגנה

הכרמל. על -חשאית״

הזרד ״העולם
להורג
 ערבי. מחלק־קפה אצלנו עבד בעכו,

 את במקומו ושלח חלה הוא אחד יום
 במשך תורכי קפה לנו שחילק בן־דודו,

 התגלגל ההוא בן־הדוד שבוע.
 הלכתי כאשר אותי וזיהה לעיראק,
 קשור היה כי מסתבר, בגדאד. ברחובות

 מי להם וגילה העיראקית, הבולשת עם
אני.״

ישראלי, בהיותו שהודה — יהודה
 להתחתן כדי לבגדאד בא כי הסביר אך
 היה לא — עיראקית יהודיה צעירה עם

 ידה את שמה המשטרה היחידי. העצור
 צעיר שלום. צאלח שלום על גם

 מחבואי על ממונה שהיה בגדאדי,
 בחקירה, נשבר הוא ההגנה. של הנשק
 אחד מבית־הכנסת השוטרים את הוביל

 מוסתר היכן להם הראה למישנהו,
 מילחמת מימי עוד שנאגר הנשק
 כך על שילם הוא השנייה. העולם
מישפטו. כתום בחייו,

 כיום קזאז, מוראד גם נעצר
 כונה אז בן־פורת. מרדכי חבר־הכנסת

 ושימש ״זקי", בשם הציונית במחתרת
המח הרשת של המקומי כמפקד
תרתית.

צחז1נו נעצם. ,11118♦
 כפי תגה יהודה של יסורו ףא

תר שהו  שעבר, בשבוע לפירסום ^
 האישיות לקורותיו בעיקר הצטמצם

נדון אומנם הוא העיראקי. בכלא

 שנות עשר אחרי אך למאסר־עולם,
 אל־כרים עבד על־ידי שוחרר—מאסר

 שניתנה החנינה במסגרת קאסם,
הקומוניסטיים. לאסירים

 מהדורה כמו נקרא כולו הסיפור
 החשאי הסוכן הרפתקות של ישראלית

 יאן של ליצירותיו בניגוד אבל .007
 — בסופו — זה סיפור השאיר פלמניג,

מענה. ללא תעלומות כמה
 — חבריו את ומזכיר חוזר תגר
 שניים שנעצרו. — מקומיים יהודים

 לתקופות־ נדונו אחרים נתלו, מהם
 על אומר אינו הוא אבל ארוכות. מאסר

ונשפטו. נעצרו ולמה מה
 שליח שהיה מכיוון נעצר, עצמו הוא

 כה עד האחרים? עם מה אבל ישראל.
 ממשלת של רישמית תשובה ניתנה לא

 טענות על להישען רק אפשר ישראל.
 בפי ביטוי לידי שבאו כפי העיראקים,

העיראקי. התובע
 תגר כי טענה, עיראק ממשלת

 שייכים היו העיראקיים והעצורים
 אותם האשימה היא ״ציונית". לרשת

 לעורר שנועדו פצצות, שלוש בהטלת
 תוך עיראק, יהודי בין דווקא בהלה
 בידי הוטלו שהפצצות הרושם יצירת

שונאי-יהודים. ערביים טרוריסטים
 עיראק ממשלת הסבירה כיצד

 להתייחס חייבת התשובה זו? גירסה
 עיראק, יהודי של עלייתם שאלת לכל

ישראל. מדינת הקמת אחרי

■התנועה- חתות8 •
ם * ם *  חיו מילחמת־העצמאות, תו

 שראו יהודים, אלף 130כ־ /^בעיראק
 שגלו הפליטים כצאצאי עצמם את

 זו היתה ראשון. בית חורבן אחרי לבבל
 של גבוה אחוז בעלת משגשגת, קהילה

 אנשי־ בידי ואשר בעלי־השכלה,
 שלה והסוחרים הבנקאים הכספים,

 כולה. העיראקית הכלכלה ניהול נמצא
 על־ידי — שוריינה היהודית לעדה

 בבית־הנבחרים, נציגות — החוקה
 היד, עיראקית ממשלה בכל וכמעט
אחד. יהודי שר לפחות
 פוגרומים טעם טעמה לא גם זו עדה

 באירופה מקובל שהיה בהיקף ורדיפות,
 פוגרום: נערך אחת פעם רק המיזרחית.

 הפרו־ ראש־הממשלה של שלטונו בעת
.1941 ב־ אל־כיילני עלי רשיד נאצי,

 קשר זו קהילה קיימה זאת, לעומת
 עם ובעיקר — ארץ־ישראל עם אמיץ

 שתי היות מימי עוד — ירושלים
 העותומנית. הקיסרות מן חלק הארצות

 רבות עיראקיות מישפחות של בנים
 מילחמות שתי בין בארץ התיישבו

העולם.
 לתנועה היה ישראל מדינת קום עם

 מחתרתי אירגון בעיראק הציונית
 הכולל השם תחת שפעל נרחב־למדי,

 יחד מישראל, שליחים ״התנועה". של
 רשת־ אירגנו מקומיים, פעילים עם

 מילחמת־העצמאות, לפני עוד הברחה,
 עולים. של מתמיד זרם שהעבירה

 המידבר דרך עברו שיירות־העולים
 במקומות הגבול את חצו לעבר־הירדן,

אשדות־יעקב. כמו
 בעיקר כלל דקיק, היה זה זרם אולם

 ניכר חלק הסיבות: אחת בני־נוער.
 עם קשור היה היהודי המשכיל מהנוער

 כי חשב העיראקיים, הקומוניסטים .
 פני לשינוי המאבק את לנהל תפקידו

 הרגשת־השותפות בעיראק. המישטר
העירא הקומוניסטים הדדית: היתה
 בפרוץ בבגדאד, הפגנה ערכו קיים

 להכרה קראו שבה מילחמת־העצמאות,
 מדינה להקים היהודי העם בזכות

עצמאית.

הנמל החג ♦
* ה ך  לישראל הבלתי-דזוקית עלי

 בין התנגשויות לכמה |גרמה 1
 מובילי ובין העיראקית המישטרה
בהרים. השיירות

 1950 שנת של בפורים לפתע,
 הממשלה פירסמה מארס), (חודש
 עיראקי, יהודי כל מדהימה: הודעה
 להצהיר יוכל עיראק, את לעזוב שירצה

העירא־ נתינותו על ויתור־מרצון על
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