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מרכזי. מוטיב נעדר סו",

 פרשת־ריגול זאת היתה כי פורסם
הע בעוון הורשע הנאשם וכי חמורה,

 לאוייב. ואמצעי־לחימה מידע ברת
 — הנאשם של לדמותו קווים פורסמו

 הצ׳ר־ העדה בן מופנם, אמיץ־לב, קצין
 יתכן כי פורסם לישראל. הנאמנה קסית

 בפרשה, המעורבים שאנשי־השב״כ,
ראיות. ובידו לאמביציה נכנסו
הנאשם. של המניע פורסם? לא מה

 הראיות לפני קיים, פלילי תיק בכל
 עולים מניעים אילו מניע. וההוכחות,

 בפרשת״ריגול? כשמרובר הדעת, על
 או אידיאולוגיים, או כספיים, מניעים
הנאשם. באישיות הקשורים מניעים

 השב״כ מטעם נאפסו של חוקריו גם
 בהצגת מהצורך להתעלם יכלו לא

 השופטים את לשכנע כדי ולוא מניע,
במישפטו.
 — מצאו ומשלא חיפשו, חיפשו,

תפרו.
 בפרשה, החדשות העובדות ואלה

 אס במאי, ב־סז במלואה אולי שתיחשף
 לצדק הגבוה בית־המישפט אז יבטל

 התיק, פרטי על צו־איסור־הפירסום את
הדר. צבי עורן־הךין של לבקשתו

המער אחד
 והוא אבו־קאסם, בשם לבנוני היה רבים
נע אבו־קאסם שובה. הכפר ראש היה
 של מעצרו לפני כחודש זה היה צר.

נאפסו.
 אנשי של בידיהם ״טיפול" אחרי •

 הוא לדבר. אבו־קאסם התחיל השב״כ,
ב עימם שהיה אנשים של שמות מסר
 סגן של שמו גם עלה וביניהם מגע,

נאפסו. עיזאת
 הגיע נאפסו עיזאת סגן •

לפני חודשים כשלושה בלבנון
מצה״ל. שיחרורו מועד

 כ־ לכן קודם שכיהן נאפסו,
בלב היחידה של הצידהישור

 המזרחי יורם של בפיקודו נון,
 לעבור נאלץ מהארץ), (שירד

 מפקדו תקרית. בעיקבות
תפ את לעזוב שעליו החליט

אפש כמה לפניו והעמיד קידו,
כמפ להתמנות ביניהן: רויות,

קד
 מצדיק אינו שמעשהו חש נאפסו

 חומרת ואת מתפקידו, העברתו את
המ הכפר על לפקד בחר הוא העונש.

 ספק אין חורשים. כמה במשך בודד
השפיעו הכפר של שהתקרית

 — תקופה באותה הירוד מצב־רוחו על
 אנשי־השב״כ על־ידי שפורש מצב־רוח
 במולדת, בגידתו על מצפון" כ״ייסורי

שהתערבו לגורמים הוסבר גם וכך

 בהחלטתו חשוב גורם היווה זה בפרשה.
באו .1980 באוקטובר מצה״ל, לפרוש

 ששירת החודשים שלושת תם
אבו־קאסם. לבין בינו המיפגש נוצר
 את הגדירו אמנם אנשי־השב״כ •

 בעיקבות עצרו אך כשקרן, אבו־קאסם
נו אנשים שישה או חמישה חקירתו

נאפסו. וביניהם ספים,
 אן נעצר לא לנאפבו, פרט

 נחשב לכן אחד. ישראלי אזרח
ביותר. שמן כדג נאפסו אז

 אנשי־השב״כ אליו התייחסו גם לכן
ב המתוארות והשיטות יתרה, בזהירות

אנ למדי. כעדינות נחשבות אליו קשר
המהו מה על מבינים אינם השב״ב שי

מה.
שימש, עצמו אבו־קאסם •

ל נשפט הוא
עדו שעל־סמך למרות ממושך. מאסר

 במיש־ העיד לא הוא נאפסו, נעצר תו
 עדותו, על ויתרה התביעה פט־נאפסו.

 של פרקליטו הדר, עורך־דין ואילו
הנמ שאדם בטענה עליה ויתר נאפסו,

 באורח מעיד אינו — השב״כ בידי צא
מגרונו. מדבר השב״כ אלא עצמאי,

 העצורים, ששת או חמשת מבין •
 לאבו־קא־ פרט שניים, לפחות נשפטו

סם.
שוח נאפבו, מילבד השאר,

 האשמות בבל שהודו אחרי ררו
 להודות. מהם ציפה שהשב״כ

ה של הודאתם אן! על כלומר:
 שי־ את לעבור שזכו נאשמים,

 של המפורסמות טות־החקירות
 לאנשי־הש־ ברור היה השב״ב,

 והם חפים־מפשע, שהם ב״כ
 גם כלומר: לחופשי. שוחררו

 שאין מבינים אנשי־השב׳־כ
נחי הודאות בין קשר בהכרח

האמת. לבין ריהם
שאי בנאשמים שהמדובר לציין יש

 היה לא כלומר: ישראלי. ממוצא נם
 בטיפול שזכה ישראלי, שאזרח חשש

 מסיבת־ יכנס לביתו, יחזור השב״ב,
 עליו. עבר אשר את ויתאר עיתונאים

 מהמדינה. פיצויים ידרוש אפילו אולי
 חשש כל היה שלא בנחקרים המדובר

היו. כלא נבלעו והם לשחררם,
 שאלה מעוררת זו עובדה

ישר לאזרח גם האם חמורה:
 על ולמחות לצאת העשוי אלי,

 — סיכוי יש לו, נעשה אשר
 לצאת — ■*!?•שבקלים ולוא

 חוקרי־השב׳׳ב, מידי חופשי
״טעינו״? שיודו:

 חוקרי של בידיהם נותר נאפסו •
 בראשות התנהלה החקירה השב״כ.

 ערבי בכינוי אז שכונה גינוסר, יוסי
 הנחקר את ביקר פעם מדי

 ״פשוש". המכונה ביותר, בכיר חוקר גם
לאישיות דבש. ליקקו לא החוקרים

קיי כי ״מכרו" אמנם ידועה ציבורית
מההא חלק המוכיחות תמונות מות

 האמינה האישיות נאפסו. נגד שמות
 של קרוביו באוזני הודתה אך לכך,

 עיניי במו ראיתי ״לא ופרקליטו: נאפסו
תמונה!" אף

 מניע חיפשו נאפסו של חוקריו •
 בלי כי ברור היה לו. שייחסו למעשים

 כי בישראל שופט לשכנע קל לא מניע,
 הוא במסירותו, הידוע צ׳רקסי, קצין

 למניע סימנים חיפשו בוגד. בעצם
 לאומני־ מניע גם בכך. כשלו אך כספי,

 למי לייחס היו יכולים לא קיצוני
 והוא בעפולה, תיכון בית־ספר שסיים

לישראל. נאמנה לעדה בן
 שלישית: אפשרות עלתה אז

הש נאפסו, של בפניו הטיחו
 שהיה בשלב — מהחקירה בור

 כי — לו יוחס אשר בכל מודה
הומו-סכסואל. הוא

 תי־ אותה על־פי אבו־קאסם, גם
הומו־סקסואל. כמובן היה אוריית־פלא,

 להבליע היה ניתן זה אינטימי רקע על
 וסימני- הרבים החורים את ולטייח
האינטנ החקירה שהותירה השאלה
סיבית.
נס שנאפסו מניע: נולד כך

הפלס או הלבנונים על־ידי חט
 — כביכול — שידעו טינים,

המיניות. נטיותיו על
 מה בכל זה בשלב שהודה נאפסו, •

 ההודאה בכך. גם הודה בפניו, שהטיחו
 אלא בכתב, ממנו נלקחה לא הזאת

בלבד. בעל־פה
 בעת יותר, מאוחרים בשלבים •

 מישפט־זוטא הדר עורך־הדין שניהל
 נאפסו, של הצבאי מישפטו במיסגרת

 כדוגמה התפור, המניע את העלה
 של חוקריו היו יכולים שאליה לדרגה
 בביטויים השתמש הדר להגיע. נאפסו

למדי. חמורים
את המכבד תמים איש נאפסו, •

 מפרקליטו הוראה קיבל השילטונות,
בבית־המישפט. בעדותו לשקר שלא

 הודה שאכן הכחיש לא לכן
פ הוא זה. בעניין גם בעל-פה

 למרות בכך הודה כי סיפר שוט
הצ אז,״ ״הודיתי נכון. זה שאין
בפי!״ ששמו מה ״בכל היר,
 בשיא אז היה השב״ב כי לזכור יש

 נכנסים היו ואנשים והילתו, גדולתו
בלבד. אנשיו עדויות על־פי לבתי־כלא

 שדן המיוחד, הצבאי בית־הדין •
 השב״ב גירסת את קיבל נאפסו, את

סי את השב״כ ״מכר״ גם כך כמניע.
שהת לגורמים נאפסו של האנושי פורו

 בתפרים תפור — המניע בכך. עניינו
 פעולתו. את פעל — מביכים אך גסים

 הגדולים סימני־השאלה הוסברו כך
 שהשתיקה אפלים מגעים אותם סביב
 אחר מסוג אפלים במגעים — להם יפה

 שגם להניח יש להם. יפה שהשתיקה
 חוקרי־השב״כ מביו לבעלי־המצפון

הזה. במניע להאמין נוח היה

ט ר פ  בעל־פה להודאתו •
 שבור שלב באותו נאספו, של
 הוכחות כל הובאו לא חייו, של
זה. מבריק פיתרון לאושש כדי

 אודות באחרונה, שפורסם הסיפור
 צעירה לבין נאפסו בין נכזבת אהבה

 הקצין על קשות שהשפיעה יהודיה,
 לעלילה מתאים אינו — הצ׳רקסי

זו. פרועה
ת א  של כושר-שיפוטם •

 הראשונה בערכאה השופטים
 מהי־ להפריד ניתן לא והשניה,

 נאפסו כשנתפס אז. לת־השב״ב
כשנת ״שקרך. כונה באי-דיוק

 ב■ אנשי־השב״כ לעומתו, פסו,
עלי אמרו — גסים אי-דיוקים

 אמת אמרו ״לא השופטים: הם
וזו...״ זו בנקודה
 זה בציון אנשי־השב״כ זכו בעיקר

 שיטות־ על כשהעידו השופטים, מפי
 אי־ התגלו נאפסו. בעניין החקירה
 במהלך אירועים על בדיווחיהם דיוקים

 משך שעות, על דיווח למשל: החקירה.
 אי־דיוקים וכר. האירוע מקום אירוע,
 השב״ב עדויות בין מהשוואה גם התגלו

הנחק עדויות ובין אחרות חקירות על
 מלבנון במיוחד הובאו אלה עצמם. רים

ש בנחקרים מדובר הסניגוריה. על־ידי
 אפשר החקירה. בתום ושוחררו נחקרו

 כיצד מסיפוריהם, רבות להקיש היה
השופ השב״כ. חוקרי על-ידי נחקרו

 דייקו לא אנשי־השב״כ כי קבעו טים
זאת. בנקודה

 בביקורתם נכלל עצמו גינוסר •
 כבר — החקירה במהלך השופטים. של

 אמצעי־ בהעברת הורה שנפאסו אחרי
 גינוסר גרס — פלסטינים לידי לחימה

 אמצעי- נאפסו העביר לא בעצם כי
 חמורים בסעיפים אותו והאשים לחימה,
 מודע היה גינוסר גם כלומר: פחות.
 חקירות לחץ תחת ההודאות, לערך

מהאמת. וריחוקן השב״ב,
 הודיע המישפט םוך לקראת

 העביר נאפסו כי לפתע, גינוסר,
.,המחב לידי אמצעי־לחימה

הס דעתי:״ את ״שיניתי לים״.
 מה סמך על לפרט מבלי ביר,

 חורצת־הגו- דעתו את שינה
רלות.

 זאת, בנקודה לחצה לא הסניגורית
לידי הובאו לא אחדות שראיות מכיוון

 ״ביטחון־המדינה". של בטיעון עתה
 האמונה כלומר: חיסיון. להן ניתן

 אנשיו ועל־פי עיוורת, אז היתה בשב״כ
דבר. נשק —

 לפסק־דץ הובילו אלה כל •
 מעמדת־התביעה. יותר אף מרחיק־לכת

 על־ נראית נאפסו של הסופית ההודאה
 אך הסניגוריה, לטענת סבירה, פניה

 נולד חלקה כי מלמדת בה התעמקות
 פשוט הוא והשאר תידרוך, בעיקבות

 את שהכיר נאפסו, של דימיונו פרי
 שביקרו מחוקריו, יותר טוב כפר־שובה

 פסק־הדין חקירתו. במהלך שטחית שם
 שלל בין פשרה איזושהי לתפור מנסה

 הופתעו השב״כ אנשי גם הגירסות.
 לנאפסו פעמים כמה והציעו מחומרתו,

 והמשיך סירב, נאפסו חנינה. שיבקש
לחפותו. לטעון
 בשקט־ נעשות אלה בימים •

 לשיחרורו מישפטיות פעולות בשקט
 יג־ שהצדק שצופה מי יש נאפסו. של
 ביט־ של נימוקי־כזב על בכל־זאת בור

אח לחופשי ייצא ונאפסו חון־המדינה,
הקרובים בימים מאסר, שנות שבע רי

■ בדק דפנה יביות

החתונה בעת ואשתו נאפסו עיזאת
בכל!״ להודות מוכן ,.הייתי


