
 ואולי הערכתו רחשי־ליבו, את שווימר
מחוייבותו. גס

 — השניים בין היחסים היו אלה
 להתפתחויות עד — וקרובים יציבים

האיראני. הנשק בפרשת

ס פ נ ; /

אסטרטגי"
 בימי האיראני הנשק פרשת ת

 מבחינת לחלק, יש ממשלת־פרס
 לשניים: הישראליים, גיבוריה

 מינואר ,1986 ינואר ועד מתחילתה
.1986 בנובמבר לפיצוצה ועד 1986

 הזרה בעיתונות הפירסומים פי על
 את 1985 בקיץ חשוקקי הפגיש

 מנושאר עם ושווימר נימרודי
 לראש־ממשלת עוזר גורבניפאר,

 במשך מיורד שהיה נימרודי, איראן.
 את היטב הכיר חשוקקי, עם שנים

 שם שירותו שנות 10 בעיקבות איראן,
 עימו הביא שווימר צבאי. כנספח

 המצויינים קשריו את כנדוניה
 קשריו — מכך פחות ולא בוושינגטון,

פרס. שימעון עם המצויינים
 שווימר הציעו הפגישה בעיקבות

 תספק ישראל כי לפרס ונימרודי
 לאיראן. וחלפים נשק בתיווכם
חזו: כך, על בתמורה

 מודיעיני במידע ישראל תזכה •
באיראן. המתרחש על

 קבוצות של מעמדן את שם תחזק •
 הגורמים חשבון על פרו־אמריקאיות

חומייני. של במישטרו הקיצוניים
 שהיא לארצות־הברית תוכיח •

 תרומתה על־ידי אסטרטגי, נכס
 האמריקאיים בני־הערובה לשיחרור
 החיזב־אללה על־ידי המחוזקים

בלבנון. (״מיפלגת־השם״)
 של מצבם על תקל אף אולי •
איראן. יהודי

 פרס, אל ביותר כמקורב שווימר,
 מתן בתהליך ראשי תפקיד שיחק ודאי

לפרס. ההסברים
 ביצחק נועץ השתכנע.'הוא אכן פרס

 שר־ שמיר, וביצחק שר־הביטחון, רבין,
 יותר, מאוחר זכו, השלושה דאז. החוץ

 פורום ראשי־הממשלה". ״פורום בכינוי
 בפרשת שטיפל כפורום גם נזכר זה

העדינים. בשלביה השב״כ
 השלושה עימם שנועצו מי כל לא

 שחששו מי יש מהרעיון. התלהבו
 ומעמדה ישראל של לתדמיתה

 יש הדבר. ידלוף אם בארצות־הברית,
 שותפותם את יפה בעין ראו שלא מי גם
 שווימר כגון פרטיים, אנשי־עסקים של

בעיסקה. ונימרודי,

 המקביל ^
גיר של

 ב־ שמקורם פירסומים **ל־פי
 המישלוח האמריקאי, קינגרס

כלי־נשק כלל הראשון

מטוס .1985 באוגוסט התבצע הוא

 נחת אומנם המיטען את שהעביר חכור
 ראבאד בנמל־התעופה בשלום

 המצבא, נציגי תחת אך שבטהראן,
 ה״מישמרות אנשי עליו השתלטו

 אנשי־הצבא את והותירו המהפכניים",
ריקות. בידיים

 19.9.85ב־ שוחרר לכך בתמורה
 על־ידי וייר בנג׳מין האמריקאי הכומר

החיזב־אללה.
 ' טילפן הפירסומים, אותם על־פי

 לו והודה פרס אל לגן רונלד הנשיא
 בעניינים שהיה — מכאן נרגשות.

וידע.
 על־פי בוצע, אחרי־כן אחדים ימים

 הפעם השני. המישלוח המקורות, אותם
 הוק טילי של מיטען עם מטוס נחת

 שבצפון־ טבריז של בנמל־התעופה
 נשלט זה שנמל־תעופה מכיוון איראן.
 למחוז- המישלוח הגיע הצבא, על־ידי
 מכך התאכזבו שהמקבלים אלא חפצו,

 על ענו ולא מיושן מדגם היו שהטילים
 זעמו הפירסומים, על־פי דרישותיהם.

 לשלם וסירבו חשוקקי, וגם האיראנים
המישלוח. בעד

 פי על והאחרון, השלישי המישלוח
 באוקטובר התבצע מקורות, אותם
 לאו טילי מאות כמה וכלל . 1985

פנטום. למטוסי וחלפים
 הכחיש נימרודי איש־העסקים
 שותף שהיה בתחילת־השבוע

 כלשהו רווח לו ושהיה למישלוחים
מהם.

 נקודת־המיפנה. היתה 1986 בינואר
 נוצרה אמריקאיים, מלחצים כתוצאה

 שלפיה מהתופעה, כללית אי־נוחות
 שכזה בהיקף פוליטית בעיסקה פעלו

 שנפרצה אחרי פרטיים. אנשי־עסקים
 האמריקאיים בני־הערובה חדלו הדרך,

 המיבצע של הראשית כמטרה לשמש
 הפאשלות גם התעצם. העיסקה והיקף
 על־פי המישלוחים, שלושת את שליוו

 של מעמדם לחיזוק לא'תרמו הגירסה,
 לנתק החליט פרס ושווימר. נימרודי

 תחתם ולמנות מהעיסקה, השניים את
 לענייני- יועצו ניר, עמירם את כמתאם

 יש נבחר, ניר כתבה). (ראה טרור
 האמריקאי שהמתאם מפני לשער,

 נורת, אוליבר סגן־אלוף היה למיבצע
 טרור כנגד הפעולות על האחראי
 תפקיד לאומי, לביטחון במועצה
ניר. של לתפקידו איכשהו המגביל

 ״ שררה, הזרים, הפירסומים על־פי
 אווירה בצוות, חילופי־הגברי עם מייד

 ניר בין היכרות ערך אף נימרודי טובה.
חשוקקי. לבין

 כדי מייד, לוושינגטון יצא ניר
בנושא. לטפל להתחיל

 היה לפרס. והמכאיב הבא, השלב
 — האפשר ככל שהוצנע — הקרע

 זעם איש־העסקים שווימר. לבין בינו
 יותר זעם ואולי מהעיסקה, הרחקתו על
 זה אין ממנה. הורחק שבו האופן עם

 אחד את להרחיק פרס, אצל חריג
ביותר. פוגעת בצורה ממקורביו
 לישכתו את לפקוד הפסיק שווימר

חודשים. כמה במשך פרס של
 בין פיוס חל חודשים כמה אחרי רק

 הושג הפיוס כי המשערים, יש השניים.
 ישי. אלחנן אולי שלישי, חבר בעזרת
 לארצות־ פרס את שוב ליווה שווימר
 כראש- כהונתו לסיום סמוך הברית,

 בפגישות והשתתף הממשלה,
 בינו דבר אירע לא כאילו מצומצמות,

 שבו היחסים כי נראה פרס. לבין
לקדמותם.
 אחרי מייד ניתנה לכך נוספת הוכחה
 י מיוחד כיועץ מונה שווימר הרוטציה.

 ראש־ לממלא־מקום שכר ללא
 פרס. שימעון הוא הלוא הממשלה,

 ״יועץ־ שווימר: של החדש תוארו
 ראש־הממשלה־לענייני־ ממלא־מקום

תיעוש־הנגב״.
 השבוע, סיפר במערך בכיר שר
 בו מכבר לא פרס הפציר כיצד

 בענייני שווימר את ״שלבו ובעמיתיו:
 בעל־ כשהוא רעיונות!״ לו יש הנגב.
 ״יועץ שכזה, ומרשים ארוך תואר

 שווימר הסתובב ממלא־מקום...״
 והתקבל העולם ברחבי בגאווה

לרווחה. פתוחות בזרועות
 שרי־ הגיעו עת בערב, הרביעי ביום
 של השבועית לישיבה המערך

 ופרס שווימר את ראו הם ״שרינו",
 כמה בארבע־עיניים. מסתודדים
 כשותפים־ נראו שהם העידו מ״שרינו"

מתמיד. וכמאוחדים לדרך

במרינה
העם

שנים 39 מקץ
 עם לסלק איך

תרבותית? בצורה
 הגדול ליום שנים 39 מלאו השבוע

 כי נודע שבו היום דור: של בחייו ביותר
 החליטה המאוחדות האומות עצרת
 ״להקים שני־שלישים של הדרוש ברוב

יהודית". מדינה
 181 מס׳ _ההחלטה היתה למעשה

 תוכנית זאת היתה יותר. מקיפה
 שהסעיף רבים, עמודים בת מפורטת
 עצמאיות ״מדינות אמר: בה הקובע
 הבינלאומי והמישטר ויהודית ערבית
 יקומו ירושלים... לעיר המיוחד

בפלסטיין.״
 כדי לרחובות אז שנהרו היהודים,

 למה רק לב שמו ולרקוד, לצהול
 המדינה הקמת כעיקר: להם שנראה

 39 כעבור בחיים שנשאר מי היהודית.
 היה יכול חוגגים, אותם מבין שנים,

 כפי המדינה, האם עצמו: את לשאול
 המדינה היא עכשיו, נראית שהיא

אז? חלמנו שעליה
 ההחלטה את שקיבלו הפלסטינים,

 השאלה על להרהר השבוע יכלו בזעם,
 כאשר בתבונה, אז מנהיגיהם נהגו אם
 ופתחו החלטת־האו״ם את דחו

 השבוע יצאו אשר הצעירים במילחמה.
 ולהניף אבנים ליידות כדי לרחובות

 לשאול היו צריכים לאומיים, דגלים
 המחאה בהמשך טעם יש אם עצמם את

 בשנים הצהיר שאש״ף אחרי הזאת,
 בדיעבד לקבל החלטתו על האחרונות

החלטת־החלוקה. את
 בעיר כיום השוררת האווירה על

ב לישראל כולה שסופחה ירושלים,
 שיצא אחד פסוק העיד להחלטה, ניגוד
 בסיירו העיריה, ראש קולק, טדי מפי

 בעיר המוסלמי ברובע בנובמבר 29ב־
 פוגרומים, של שבוע אחרי העתיקה.

 היהודי: הרובע פעילי את קולק שיבח
 ערבים, פה יהיו שלא רוצים הם ״גם
מתורבתת!" בצורה זאת עושים הם אבל

 39 אחרי ירושלים, של התרבות
שנים.

פרשות
האיש! הנה

משועשע? קצת מבוהל?
נרגש? גיגוח? שליו?

המסתכל בעיגי תלוי זה
 מרדכי של הצגת־הבכורה סוף־סוף:

הישראלי. הציבור לעיני וענונו
ה (ראה איש־המיסתורין וענונו,

 לבית־המישפט. הובא נדון),
ליבוביץ: שרה מדווחת

 גם המכונה וענונו, למרדכי רק
 חורף של ביום קר. היה לא מורדי,

 בתוך נסע הוא וקר, צלול .ירושלמי,
 גופו היטב. מחוממת גדולה, מכונית
 בצבע עבה, במעיל עטוף היה הצנום

 בצבע צמר חולצת למעיל מתחת בז',
עז. אדום

 הגיע אחר־הצהריים ראשון ביום
בירו המחוזי לבית־המישפט וענונו
 הפעם היתה זו מעצרו. להארכ שלים

 ה־ לציבור נחשף ונו שו הראשונה
 היו וענונו וגס הציבור גם ישראל

נרגשים. מאוד
 לו חיכו וצלמים עיתונאים עשרות

 המוקדמות. הבוקר בקוצר־רוח,'משעות
 וכבר קום השכימו שבמהדרין המהדרין

 בית- את הקיפו לפנות־בוקר 4 בשעה
 עצלנים־ מתגורר. הוא שבו הכלא,

 לבית־ בבוקר 7ב־ הגיעו למחצה
 בטלנים בירושלים. המחוזי המישפט
 בית־ אל ובאו התכבדו כרוניים

צהריים. בשעת רק המישפט
 עצלות, מתוך דווקא ולא וענונו,

 דקות. ועשר 4 בשעה מאי־שם הגיח
 שהגשם אחרי דקות חמש בדיוק

 שעה בדיוק מלזרזף. חדל הטורדני
 והסיגר זיכרוני שאמנון אחרי וחצי

הגיעו.
 והבעת־ קטן, זקן וענונו של לסנטרו

 כמבוהלת, שפירשוה היו אטומה. פניו
 רציתי רק ואני לומר: ביקש כאילו

שקרה מה וראו סינדי, עם קצת לבלות

המשטרה במכונית וענונו(מימין)
סעדי...־ עם קצת לבלות רציתי ״רק

 שליו היה הוא כי סברו אחרים לי!
 למראה קצת, משועשע אפילו ונינוח,
 על שהתנפלו הצלמים עשרות

המכונית.
 בידיו ניפנף הוא לאלה גם לאלה
 בית־ חצר שער וכשנסגר לשלום,

 הוא מהמכונית, ירד ווענונו המישפט,
 שהמתינו המעטים הצלמים לעבר פנה

 וחיכה סמוך, בית של גגו על לו
 תיקתוקי־ את בו שיתקעו עד בסבלנות

המצלמות.
 עד עברה השעה שלושת־ריבעי

 ושוב הנלהב. ההמון אל ויצא ששב
 והודעה דו־צדדית, והתרגשות ניפנוף
 נדחה בהארכת־המעצר שהדיון קצרה

 וענונו יישאר אז עד אחר. למועד
 ביקש זיכרוני, אמנון הסניגור, במעצר.

סירב. טל, צבי השופט, פומבי. דיון
 הר־הזיתים על רב, לא • ובמרחק

 הגיח כבדים, ענני־גשם האפוף
 רק אחר. איש־מיסתורין ממאורתו

 בלי דבר, מעצמו לתת בלי לרגע,
 אומלל: אפילו בודד, למאומה, לצפות
 לאשתו, השנתית באזכרה בגין, מנחם
בגין. עליזה

מרחביים יחסי□
צידון על הקרב

 השיגו הפלסטינים הברחות
בשדה־הקרב. מהמס גיצהון

לבד? גרס מה
 מטוסי יצאו הלאקונית, ההודעה לפי

 מחבלים" ב״יעדי לפגוע חיל־האוויר
טובות." פגיעות ״השיגו והם צידון, ליד

 להתערב קטן נסיון זה היה
 בין לגבול, מצפון הסוערת במילחמה

 והכוחות השיעיים הכוחות
הפלסטיניים.

 הופצו זו מילחמה של מהותה על
 גירסות הרבה בישראל השבוע

 השיקריות הגירסות כמו תעמולתיות.
 מילחמת־הלבנון, לפני שהופצו

 שהן מפני אלה גירסות מסוכנות
 להחלטות שוב להוביל עלולות
שגויות.

 הוא הנוכחי המאבק לוחם? מי •
 כי העובדה כך על מעידה טהור. עדתי
 האויבים־בנפש, התאחדו השיעי בצד

 (״תיקווה״) אמל תנועת אנשי
 (״מיפלגת ,וחיזב־אללה החילונית

 בצד ואילו הדתית־קנאית. השם״)
 של כוחותיו אל הצטרפו הפלסטיני

 חברי שונאי־נפשו, גם ערפאת יאסר
לסוריה. הכפופים האירגונים

 המאבק לוחמים? מה על •
 השיעים של בנסיונם התחיל הנוכחי
 בדרום־ טהורה שיעית מובלעת ליצור
מיני־מדינה ובמערב־ביירות, לבנון

 בצפון המארונית למובלעת דומה
בהרי־השוף. הדרוזית ולמובלעת

 כזאת, מיני־מדינה להקים כדי
 עצמאי, וצבא עצמאי מימשל בעלת

 מחנות־ על להשתלט השיעים על היה
הגדולים הפלסטיניים הפליטים
 צור, ליד ראשידיה זה: באיזור המצויים

 צידון ליד ומיה־ומיה עין־אל־ח׳ילווה
 בורג׳־אל־בראג׳נה שאתילא, וצברה,

ביירות. ליד
 הכוחות על־ידי מוגנים אלה מחנות

לערפאת. הנאמנים הפלסטיניים,
 מכל המורכבים אלה, כוחות

 המחנות, של הגברית האוכלוסיה
 הלבנונית, במציאות כי היטב יודעים
 חיי על מגינים הם טבח. פירושו כיבוש

ו כמשמעו, פשוטו וילדיהם, נשותיהם
המפתיעה. רוח־הקרב מכאן
הקרב? התפתח איך •

המחנות כל את לכבוש ניסו השיעים
 מצור הטילו הם באיזור. הפלסטיניים

 ומחנות שאתילא ראשידיה, על רצחני
 נואשת בהתנגדות נתקלו הם אחרים.

 הפלסטיניים, הכוחות של ועקשנית
 המחנות. מרכזי אל לחדור הצליחו ולא

 ועל מצור, עליהם. הטילו הם אולם
חורבן. איים המחנות

 מוחצת במיתקפה פתחו הפלסטינים
 מדרום־ מע׳דושה, הגדולה העיירה על

 בקרב אותה וכבשו לצידון, מיזרח
 העולה היריב מול ועקוב־מדם, ממושך
 מתקדמים הם משם פי־כמה. עליהם

 אל־ע׳זיה, הכפר לעבר מערבה,
 שולטים הם אנקון. לעבר ומיזרחה,

 החיוני, כביש-החוף על באש עתה
 השיגו ובכך צור, עם צידון את המחבר

 יתרון גם אלא מהמם, ניצחון רק לא
חשוב. אסטראטגי

 הכוחות מגיבים איך •
 השיעים, עליית מול האחרים?

 השנואים, הסורים על־ידי הנתמכים
 הכוחות, שאר בפלסטינים תומכים
 אנשי מאתמול, אויביהם־בנפש ביניהם:

 אל־ג׳ומייל, אמין והנשיא הפלאנגות
ג׳ונבלט. וליד של הדרוזים וגם

 זאת, לעומת ישראל, ממשלת
 תחת בזהירות. אך בשיעים, תומכת

 אריאל של קלילת־הדעת ההרפתקנות
 הזהירות בכיפה עתה שולטת שרון,

רבין. יצחק של האחראית
 ישירה משמעות למאבק אין כיום

 פנימי־ל־ הוא הנושא ישראל. לגבי
 מפני מתגוננים והפלסטינים בנוני,

 רצח־עם, של המתמדת הסכנה
 להתבססותם־ אולם עליהם. המאיימת

 של הפלסטיניים הכוחות של מחדש
 יש בדרום־לבנון ערפאת יאסר

 כי להניח וקשה — מדינית משמעות
 אדישה תהיה ממשלת״שמיר־פרס־רבין

לכר•
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