
מיסמכים 311 יי—•

 הווצח גליל(למטה), מיהו1׳
 רהווג שניסה השכיר

שסרח? המנהיג את
 לוט־מיסתוריו נשאר אחד ם

 סביב האחרונות בשערוריות *4
 כמעט צץ הוא אך הנשק. עיסקות
בכולן.
 רק המזוהה חכים. אלברט השם זהו
 בעיסקת־ הופיע הוא איראני. כיהודי
 בעיסקות־ הופיע הוא איראן, עם הנשק
 ועם בניקראגואה הקונטראס עם נשק

ה הלן שאליו השווייצי חשבון־הבנק
 עשרות עם בקשר גם הופיע והוא כסף.

שו למישרדים המיסתוריות הפריצות
 בקליפורניה, לאחרונה שבוצעו נים,
ווטרגייט. של המסורת מיטב לפי

 29מ־ אחד הוא חכים אלברט
 יחיד־במי־ במישפט הנתבעים

שב במייאמי כעת המתנהל נו,
 בסיקור זכה ושלא פלורידה,

 הישראליים בכלי־התיקשורת
 השלכות לו שיש למרות —

לישראל. הנוגעות רבות
 גמטיגת פצצה

עיתונאים
 הבלתי־רגילה לתביעה עילה ^

 30ב־ שאירעה התפוצצות היא \ 1
 ניקרא- של שיטחה בתוך 1984 במאי
 מן קילומטרים כמה של במרחק גואה,
 ההתפוצצות קוסטה־ריקה. של הגבול
 הקוני ממנהיגי שאחד בשעה אירעה
 מסיבת־ ערך פאסטורה, אדן טראס,

 פאס־ סיפר לכן קודם עוד עיתונאים.
 קיבל שהוא טלוויזיוני בראיון טורה
מישראל. סיוע

 ספק, בלי היתה, ההתנקשות מטרת
אותו. להרוג

 אבירגאן תוני העיתונאים, שני
 שעבדו אמריקאים האני, ומארתה

 גוף על־ידי נעזרים בקוסטה־ריקה,
השק בעלי פרקליכים־מתנדבים, של
 כדי בשעתו שקם אנטי־מימסדית, פה

 הצעירה סילקווד, קארן בפרשת לטפל
 המחדלים את שגילתה מפני שנרצחה

הגר תעשיית־החשמל של הרי־השואה
הס זו תביעה בארצות־הברית. עינית
 1.3 בסך פיצויים על בפשרה תיימה
דולר. מיליון
 תביעה המאפשר חוק, גילה זה גוף
 בשעתו שנחקק חוק זהו כזאת. חריגה

 הוא במאפיה. להילחם כדי במיוחד
קנו על־ידי שנפגעו לאנשים, מאפשר

 האיר־ מן פיצויים לתבוע פושעת, ניה
 שייכות אין אם גם לכך, האחראי גון

התבי לפי לפיגוע. האירגון של ישירה
 והקונ־ הסי־איי-אי של הקנוניה עה,

אירגון־פשע. היא טראס
 יריעה לפרוש ניתן כזה במישפט

 שני מתכוונים השאר בין מאוד. רחבה
 הקונטראס כי להוכיח העיתונאים

הרו קוקאין, בהברחת רחבה ביד עסקו
 הדרומית מאמריקה אחרים וסמים אין

 הסי־ עם בשותפות לארצות־הברית,
 קוסטה־ של ומוסד־המודיעין איי־אי
 האמריקאי שהקונגרס אחרי .ריקה.

 לשלוח האמריקאית הממשלה על אסר
 פעולות לבשו לקונטראס. וסיוע נשק
 רווחי יותר. עוד רבה חשיבות אלה

 הנשק את לממן עזרו בסמים המיסחר
לקונטראס.
 הפצצה הונחה עורכי״הדין, לטענת

ש רוצח על־ידי העיתונאים במסיבת
זה מיסתורי איש גליל. אמאק בשם כיר

תבע חכים אדברט  נ
שפט 014-ה אנשי סגי

 הוא פאסטורה פוליטי. רקע יש לכן
הלו מראשי אחד היה הוא מעניין. איש

 אנסטא־ של במישטר־העריצות חמים
 של המגואל־בדם הרודן סומוסה, סיו

 מכרה שממשלת־ישראל ניקראגואה,
רבות. שנים במשך נשק לו

 הסאנדי־ בשורות נלחם פאסטורה
 חבריו עם רב הניצחון אחרי אך ניסטים,

(כדב רעיוניים מניעים מתוך אם —
 אישיים(כריב־ מניעים מתון אם ריו),

 קונטראס של תנועה הקים הוא ריהם>.
ה מתנגדי — (קונטר־רבולוציונרים

 הדמוקרטית ״הברית ששמה מהפכה),
המהפכנית״.

הפו הצפוניים, לקונטראס בניגוד
 ואל־ הונדוראס שיטחי מתוך עלים

 מתוך בדרום. פאסטורה פעל סלוואדור.
 מדינה היא גם — קוסטה־ריקה שטח

לישראל. מאוד ידידותית
 האמריקאי המוסד עשה 1983ב־

 לאחד כדי רבים מאמצים (סי־איי־אי)
 אחד, גג תחת הקונטראס פלגי כל את

 באמצעות כולם על מרותו את ולהטיל
בהונדוראס. הפועלים הקונטראס

 בתוקף. לכך התנגד פאסטורה
 הקונטראס שבקרב מפני — לדבריו

 המישטר ראשי נמצאים שבהונדוראס
 העריצות אנשי סומוסה, של הקודם

 מכך כתוצאה שהובסה. הפאשיסטית
 והנשק הכסף זרם את הסי־איי־אי ניתק
אליו.

 אגשי פל
נורת׳

 ההתנקשות תוכננה זה רקע **ל
 הסי־איי- בחסות ספק כל בלי — /
 זה בפיגוע נהרגו אנשים שלושה אי.
עיתונאים 20ו״ — עיתונאים כולם —

 בין נהרג. לא פאסטורה נפצעו.
 שהגישו העיתונאים, שני היו הפצועים

התביעה. את
 23.8 בסך פיצויים על התביעה,

 איש, 29 נגד הוגשה דולר, מיליון
 בצורה מעורבים היו הנתבעים שלדעת

השאר: בין בהתנקשות. אחרת או זו
 המיסתורי, חכים אלברט אותו •

לקונטראס, נשק המספק סוחר־נשק
 ששמו סיקורד, ריצ׳ארד הגנרל •
 אוליבר של קרוב כשותף עתה הוזכר
עמירם עם אחראי שהיה האיש נורת',

 סיקו־ לעיסקות־איראן־קונטראס. ניר
 הפג־ מטעם אחראי לכן קודם היה רד

 האמריקאיות לעיסקות־הנשק טאגון
 גם קשור שהיה ומכאן התיכון, במיזרח

ישראל, עם
 העיקרי המנהיג קאלרו, אדולפו •

הסי־איי־אי, מטעם הקונטראס של
 בעבר הסי־איי־אי מראשי כמה •

ובהווה,
 הסי־איי־אי איש וילסון, אדווין •

ונכלא, ללוב נשק שמכר לשעבר
 שהיה מי סינגלאוב, ג׳ון הגנרל •
 בדרום־קוריאה האמריקאי הצבא מפקד
 קארטר ג׳ימי הנשיא על־ידי ופוטר
איש הימניות־קיצוניות. דיעותיו בשל

 אנטי־ ״ליגה הקרוי אירגון הקים זה
 השלט ומאחורי עולמית", קומוניסטית

 הבלתי־ מישלוחי־הנשק את אירגן הזה
לקונטראס. חוקיים

 בעיתונות בידיעות (שזוהה חכים
 לאו־ הן מקורב היה כיהודי) במפורש

 לחכים סיקורד. לגנרל הן נורת׳, ליבר
סעו עם הדוקים יחסים היו ולסיקורד

 את קדימה לדחוף עזרו והם דיה.
האמרי מטוסי־האיוואקס מכירת
 חלק כי נאמר כיום לסעודיה. קאיים
לקוני הועבר הזאת העיסקה מכספי

 מערכת־הב־ למימון גם ושימש טראס
 התומכים חברי־קונגרס של חירות

בקונטראס.
 לרצוח

השגריר את
 בניהול חשוב תפקיד מילא בים ךץ

 שאליו השווייצי, חשבון־הבנק 1 {
 הישראלית־ עיסקת־הנשק כספי הגיעו

הקונטראס. למימון וששימש איראנית,
 היו האלה האנשים שכל מכיוון
 השאה עם בעיסקות־נשק מעורבים
 שהם מאוד יתכן בשעתו, האיראני
נימרודי. יעקב את גם מכירים

 כשהוא במסיבת־העיתונאים הופיע
 בסירטי־הווידיאו רני. כצלם מתחזה

 בבירור. נראה הוא במקום שצולמו
הפצ את פוצץ מכשיר־קשר באמצעות

 שלו. בתיק־הצלם חבויה שהיתה צה,
 לבית־ הקורבנות את ליווה אחר־כך
נה פאסטורה אם לראות כדי החולים,

רג.
 המיש־ על־ידי בצ׳ילה אומן גליל

 ״דינה". הקרויה הנוראה, החשאית טרה
 מהגר של בביתו התחבא המיקרת אחרי

 התכוון הואי במייאמי. ימני קובאי
 האמריקאי השגריר את גם להרוג

 הקנוניה לאמבס. לוויס בקוסטה־ריקה,
 מאנשי־הקונטרס אחד על־ידי התגלתה
לאחר־מכן. ונרצח ושעונה שפרש,
 התביעה, לדיברי שכרו, גליל את
 קאלרו אדולפו הקונטראס מנהיג

 גם היתה הכוונה האמריקאיים. ותומכיו
 והשגריר פאסטורה רצח את להציג

 עילה לספק וכך ניקראגואה, כמעשי
 מדינה. אותה על אמריקאית להתקפה

 בסך פרס על הכריזו סוחרי־הסמים
 השגריר הריגת למען דולר מיליון

זה. למיסחר שהפריע האמריקאי,
 ואיפה
ישדאל?

 בשופט. תלוי המישפט משך ^
ה את להתיר אם להחליט עליו 1 1

 הדבר יאפשר בחיוב, יחליט אם תביעה.
 את לשים התובעים של לעורכי־הדין

סודיים. מיסמכים של ערימות על ידם
 ישראל של שמה הוזכר לא כה ,עד

 של הודעותיו לאור אך זה. במישפט
 עם בעבר קשריו על פאסטורה אדן

 לא זו בפרשה שגם מאוד יתכן ישראל,
שמה. ייעדר

 ■שואל שר שמה ■שחובב האם
 המוגלים, של הקנוניה נגד חדשבט
והפקידים? הסמים סוחרי הרוצחים,

 )35 מעמוד (המשך
 לצאת הורשה לא במעצר־עיר. עצור

 את טיפח אחר־כך רמאללה. את
 בתור התחיל העיתונאית. הקריירה

 עורך ראשי, ככתב המשיך זוטר, כתב
ראשי. עורך לילה,

ומ עמוס אל־שעב בעיתון חדרו
 מונה־ליזה, של תמונה הקיר על בולגן.

 גדושי- מדפים ירושלים. של ותצלום
 ריק. החדר בדפים. מלא ושולחן ספרים

לעבודה. יחזור כי מאמינים באל־שעב
ל כבר. שיתחתן ״רציתי לאביבה:

 לי אמצא ,בקיץ דירה, שכר אחרונה
 לא אני ואיך, ימצא איפה אמר. אשה,׳

 ובחודשיים נאה, גבר הוא אבל יודעת.
 100 ממישקלו. הוריד גם האחרונים

 חתונה. על החלומות לפני שקל קילו
."85 רק שוקל הוא עכשיו
 בבוקר. 5.30 בשעה בנובמבר, 3ב־
 לתחנת־המישטרה הניה אכרם נלקח

 הוצא כי לו נמסר שם רמאללה. של
 עתרו שלו עורכי־הדין צו־גירוש. נגדו

 לבג״ץ הוגשו הראשון בדיון ל?ג״ץ.
 הגירוש. את המנמקים מיסמכים, 311

 לוין שלמה שמגר, מאיר השופטים
 המיסמכים את החזירו חלימה ואברהם

לסכ להם והורו לשילטונות־הביטחון,
 דיון יתקיים הרביעי ביום מחדש. מם

בעתירה. נוסף
 מדוע נוראים, מעשים עשה הוא ״אם

 ושולחים למישפט אותו מעמידים לא
 ״אני סוהיל. שואלת לכלא?" אותו

 רק הוא דבר. עשה לא שאכרם מאמינה
 בעמו. מאמין שהוא במאמריו כתב

 אמיתי.,אני ובשלום עצמאית במדינה
 ובלבד בכלא, יהיה שאכרם מעדיפה

 אותו, לבקר נוכל בכלא יגורש. שלא
 יגורש, אם ישתחרר. שנים כמה ואחרי
 לא לעולם והוא לבקרו, עלינו יקשה
ברמאללה.״ ולחיות לשוב יוכל

דרוש:
אומץ

 אל־ עיתון של המנהל יעיש, לי **
ב, ע ש  בעל־העיתון. של בנו ^

 סמכותי, וקולו הרף בלי סיגריות מעשן
 בשנת אל־שעב את ייסד אביו נוקשה.

 העיתון את אוהב הבן, יעיש, .1972
 נמצא הוא כמעט־חושנית. אהבה

 יום בכל בשבוע, ימים שיבעה במישרד
 מאוחרת. שעת־ערב עד מהצהריים

 אגורות. 35ב־ נמכר שלו העיתון
 הניח, של בדרגתו בכיר, עיתונאי
 בשקלים בחודש, דולר 600 משתכר

הרבה. ומתאכזב קשה עובד ישראלים.
 טיפה בלי אותנו מקצצת ״הצנזורה

 ״למרות יעיש. אומר רחמנות," של
 להיות רוצים רבים צעירים זאת,

 פנויות מישרות שתי כל על עיתונאים.
 אינט־ מתאימיס: מועמדים אלף לנו יש

ואמיצים." רגישים לגנטים,
 את המוכיחה מעודכנת, רשימה

באומץ.• הצורך
 מאל־ עיתונאי א־רמחי, מחמוד •
כ ג׳לזון. מחנה־הפליטים תושב פגיר,
לפסק־דינו. ממתין בשכם, לוא

 עיתונאי דנבה, תושב חשה, נבחן •
במעצר־בית. שנים שלוש באל־פגיר.

 באל־מי־ עיתונאי פרג', חמדי •
 מחנה־ תושב שנסגר, עיתון תיאק,

 במע־ שנים שלוש דהיישה, הפליטים
צר־בית.

 באל־ עיתונאי טובאסי, נעים •
 ביציאה אסור רמאללה, תושב שעב,

מהארץ.
 לבית־המישפט, הובא שהניה ביום
 בידיו לו ניפנף הוא שם. היה טובאסי
 עדינות טובאסי של כפות־ידיו לשלום.
 נמתחים חריצים שני פניו. כמו וקטנות,

 חום ומעיל־צמר הסנטר, אל מפיו לו
 הוא לפעמים הצנום. גופו סביב כרוך
 שרלוק של ערבית מהדורה כמו נראה

 נבוך. בן־כפר כמו ולפעמים הולמס,
שולחן־הכתיבה. אל בעורמה שנלקח

 מתרוצץ הוא אינסופית בשקדנות
 ושם פה מלקט לירושלים, רמאללה בין

״עכ חושד. קצת פוחד, קצת ידיעות,
 ״גם אומר, הוא פוחדים,״ כולנו שיו

 פיסת־נייר על משרטט והוא אני!״,
קטנות. ונקודות אקראיים קווים לבנה

 מכריחים להישאר. רוצה ״אכרם
 מכריחים לצאת, רוצה אני לצאת. אותו
להישאר!" אותי
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