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 מישפטי. מיסמך זהו(כמעט)
 הישראלים עשרות עם נמנה הנגבי חיים

 הלא־ממשל■ האירגונים כוועידת שהשתתפו
 ונאם הופיע שכה בז׳נווה, האו״ם מטעם תיים
ערפאת. יאסר

 כמטה לחקירה הנגכי הוזמן שעכר כשכוע
חוקריו, לשני כירושלים. המישטרה של הארצי

 מאוטנר, משה ורב־פקד טרר אכי סגן־ניצב
זכות־השתיקה. על שומר שהוא הנגבי הודיע
 על ככתבה הנגגי מסר האמיתית עדותו את

לפר סירבו כישראל עיתונים שני אולם רשמיו.
 ל״העולם הנגבי אותה הגיש כן על אותה. סם

 עם יחד במלואה, להלן מתפרסמת והיא הזה״,
ממנה. כלתי־נפרד חלק המהווה התצלום

ערפאת — פוליטיקאי ככל או:
 במיסגרת המתפרסם תצלום ך*

 ערפאת, יאסר הנה עיון: דורש זו \ (
 החמישים שנות בשלהי מזוקן גבר

 פניו עשר. כבת ילדה חובק שלו,
 עיניו ומבע שידענו מכל יותר אנושיים

 הערירי האדם רכש מהיכן וחמים. רך
 ולא מישפחה מימיו הקים שלא הזה,

שאלה. כזה?! אבהי חום ילדים, הוליד
 בו לראות הורגלנו שנים במשך

 ערמומי בלתי־נלאה, כזבן נתעב, רוצח
מסומ לג׳וקים וראשון ראש -להרע:

 ומה הפרצוף על שערות עם איש מים,
 — פוליטיקאי ככל והנה, היטלר. לא.

ילדים. מנשק ערפאת:
 של בידיו הנעטפת הילדה מריאן,

 של בלישכתו בתוניס, — הזה האיש
 המיפגש לפני אחדים ימים אש״ף, יו׳׳ר

 של בתם לעצמו: סיפור היא — בז׳נווה
 הרשום על־פי הלוי. ואילן לוי קתרין

 חרף קתולית, הילדה בסיפרי־הדתות
 מהוריה־מולידיה. שירשה הכפול ה,לוי׳

 לזכות כרי לחוק־השבות, תזרקק אם
 גדולים. לקשיים תיתקע בפריווילגיות,

 למהדרין, כשר יהודי הוא אבא־הלוי,
 השיחרור באירגון בעל־תפקיד
 תהיינה אמא־לוי עם אבל הפלסטיני.

 למישפחה כקתולית, נולדה בעיות:
 מאבות- אחד בעלת־ייחוס; צרפתית
 אבל לנצרות נטבל רתו, המיר אבותיה
 עניין המישפחה. שם את לשמר החליט

כנראה. גאווה, של
 פשוט לתוניס? מפאריס הגיעה איך
 חבריו את להכיר אבא עם נסעה מאוד:

 חשבון על קטן טיול לעבודה,
כיף. הלימודים.

 ילדים ראשונה: מסקנה •
 במיוחד, לכך הוכשרו שלא קטנים,

ערפאת. מיאסר מפחדים אינם

★ ★ ★

ערפאת, עם הראשון מיפגש ^
 של ממרחק גם — פנים־אל־פנים 1 (

 חיה, ולא איש מהמם. — מאזין־מרצה
 כשהם גם בנינוחות, דבריו שמרצה
 מטורף, ולא נורמלי ובוטים. חריפים
 ולא מאופק מתפרץ, ולא מחושב

מתפרע.
 כיאה עולם, חובקת סדורה, מישנתו

 נאלץ אתה כורחך בעל למדינאי.
 הפוליטיקה לגיבורי להשוותו

 היחסים בטובתם. שלא — הישראלית
 וארצות־הברית ישראל שבין המיוחדים

 או ,ברית׳ גם לכנותם שאפשר —
 על־פי אחד כל ,שיעבוד', או ,תלות׳
 אופקיו את מצמצמים — ליבו נטיות

 לוושינגטון הישראלי הפוליטיקאי של
 לו ומה אסיה לו מה וסביבותיה.

 אמריקה על לדבר שלא אפריקה:
 מי־ לא היא אירופה אפילו הלטינית.
 בלעדיה. גם להסתדר אפשר יודע־מה;

 כלשהי סתימה תארע שלא העיקר
לארצות ישראל את המחבר בצינור 1
 אינסטלציה. של שאלה הברית. !
 שלנו, הפוליטיקאים לעומת והוא, |
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 הכוח במרכזי בנעשה רק לא בקי
 כנידחת גם העולמיים; וההשפעה

 שבתנועות בחלשה גם שבמדינות,
שבעולם. השיחרור

 הוא ערפאת שנייה: מסקנה •
העולם. איש

★ ★ ★

 ערפאת, עם השני המיסגש ם ך
 אפס ממרחק — פנים־אל־פנים

בין דימיון של שמץ אין מהמם. —

 הניבטת הדמות לבין בשר־ודם ערפאת
 בעיתונים המצולמת המירקעים, מן

קריקטוריסטים. בידי והמצויירת
 סליחה ביקשתי לביני, ביני לרגע,

 שהתייחסתי על אבנרי מאורי ומחילה
 עם שערך לראיון בשמץ־של״ליגלוג

 חמש לפני הנצורה בביירות ערפאת
 עם אש׳׳ף ראש של ראשון ראיון שנים:

מקוראיו רבים כמו ישראלי. עיתונאי

 להקדיש ראה טעם מה אז, תמהתי
 של פניו לתיאור נרחב כה מקום

 על בפרטי־פרטים להתעכב המרואיין,
המוזר. זקנו

 18ה־ שבקומה בסוויטה בז׳נווה,
 שאי־ גיליתי אינטרקונטיננטל, במלון
 עושי שבין מכיוון זה, בלי אפשר

 התיקשורת מן לנו המוכרים החדשות
 כל־ במזל־תיקשורתי שניחן אדם אין
 ביטוי — עובר לא פשוט הוא רע. כך

 פרס, המצלמה. עין את — מיקצועי
לעומתו: ברוך־מצלמה הוא לדוגמה,

 אדמומיותו עם רבין על לדבר שלא
 או יפי־פניו, עם בגין על או המפוחדת,

 על השפוכה 'הכנות עם שרון על
 כל עם סלחנית הטלוויזיה פרצופו.

 העירניות עיניו עם דווקא ומרעה אלה,
 שלא טירוף בהן נוסכת ערפאת, של

 בדיוק מי יודע אינני במציאות. קיים
 שבטוח, מה הזה: המכשיר את המציא

פלסטיני. זה היה שלא

 הזקן גם שלישית: מסקנה •
פוליטי. נימוק הוא ערפאת של

★ ★ ★

 אינטרקונ־ מאולמות אחד ף*
 יום־הדיונים של בערבו טיננטל, ₪1

למש שולחן עשה ערפאת הראשון,
 האירגונים של האו׳׳ם ועידת תתפי

 עשרות שולחן. מה הלא־ממשלתיים.
אורחים. מאות שולחנות,

 שהיה מישראל, פלסטיני חבר
 העננה את פניו מעל לרגע סילק נרגש,

 ניגש חוק־המיפגשים, של המכבידה
 שתיים. או מילה לומר אש״ף, למנהיג
 התנשקו, והשניים בעוז חיבקו ערפאת

במקומותינו. כנהוג בלחי, לחי
 התרגשות שמרוב לי, גילה אחר־כך

 שתיכנן הפוליטית האמירה את שכח
 נולד היכן לערפאת גילה משים ומבלי
 שוך עם משפחתו בני עם גורש ולהיכן

 כמעט־ תינוק כשהיה ,1948ב־ הקרבות
בן־יומו.

 לעיתונאים, להתחפש החלטנו
 הפלסטינים אומרים מה לגלות

 היה לא קירבה. של ברגע למנהיגם
 מתרגם, של תקן על הוא מזה. קל דבר
כתבן. של תקן על אני

 כמו־אינסופית, שורה זה, אחר בזה
 היו כמו וחזרו, בזרועותיו נפלו

 קבועה: נוסחה על מראש, מאומנים
 אל־ בעין מתגורר ואני בחיפה גדלתי

 וגורשתי בסעסע נולדתי ח׳ילווה...
 ועכשיו בצפת חייתי ׳48 עד לעמאן...

בניקוסיה... אני
 ולא מיקצוע לא תואר: ולא שם לא

 בזה עצות. ולא בקשות לא התעסקות;
 בעיניהם המייצג לאיש ניגשו זה אחר
 הפקידו כולה, הפלסטינית הבעיה את

 הפרטית הפלסטינית הבעיה את בידיו
 המצטרפים מוזאיקה אבני שלהם.
פאזל. גדול. לציור

 לערפאת רביעית: מסקנה •
תביעתו. לביסוס נימוקים מיליוני יש

★ ★ ★

הצ בזמן גרוסמן, דויד סופר ך*
 בדמותה סבתו את גילה שלו, הוב 1 ו

 קשישה פלסטינית פליטה של
 סופרת, היא גם לוטן, יעל בדהיישה:

 ביום אל־חוסייני פייסל את לברך באה
 המעצר בתום הכלא, מן ששוחרר
 הסתלקתי ״לפתע הקודם. המינהלי
 את ״להסתיר השבוע, גילתה לפינה,״

 בו וראיתי בפייסל התבוננתי הדמעות.
 הוא שגם נזכרתי בצעירותו. אבי את

 לכלא. והושלך מהבית פעם נלקח
 ללא נטלהו, בריטיים אנשי־ביטחון

 רצון על־פי מישפט, וללא האשמות
המפקד...״

 יאסר חמישית: מסקנה •
 ן תאומים כמו שלי, לדוד דומה ערפאת

הארץ. אותם ילדה

לוי ומריאן ערפאת מישפטי: מיסמן־
וקאתזליח בר־נזע לז׳

—המישטרה? ניצל ■ימי
)21 מעמוד (המשך
 התק׳׳ם על לו שיש משהו לי ולספר
 שאינו איתם הגון כל״כך ושהוא

רישמית. מוסר ולא כך, על מתלונן
 בן־ (קובי מהתק״ם קובי לדבריו,

 התק״ם) קרנות גיזבר אז שהיה ישי,
 בכך ,1984 דצמבר בחודש ,פישל׳

 דולר מיליון 4,5כ־ והפסיד שהילווה
 בנק של מזוייפות ערבויות פי על

 גם משותפים היו בעניין .,סיזרח
 העניין. את להעלים אחרצו מכירים

 הכסף, את לו נתן וזה לבלס פנה קובי
 לקופת שיוחזר כדי דולר, מיליון 4,5

 המזוייפות. הערבויות ויועלמו התק״ם
 בלס של הכולל ההסדר במיסגרת עתה,

 מסדיר גולן) דוביקי(רב התק״ם, עם
 אז שנתן כספו, את בחזרה יקבל שהוא
ההפסד. את להסתיר כדי לקובי

 להיפגש פחד שתחילה הצהיר ״בלס
 כעת אך לחדרי, שנכנס לפני איתי,

 איש ושאני ונפש, בלב כי מאמין הוא
 כמו,פרח לו הייתי לדבריו הגון. מאוד

 ואיננו איתי גלוי-לב ולכן במידבר',
 גם ביקש הוא ממני. דבר מסתיר

 עם שניפגש הכל, ייגמר שכאשר
 משותפת.״ לארוחה נשותינו

 בחקירה, שצצו העובדות
 בלם, דיברי את אימתו ואשר
 תיאר הוא כך מבוכה. לגונן גרמו

 וכתיבת החקירה הפסקת בעת מצבו את
לבקשת־הנחיות: המיכתב

 שבאותו משום בדילמה, ״הייתי
 המועט חומר־הראיות פי על שלב,
 ירעתי לא אני בידינו, זמן באותו שהיה
 את למקד ניתן מי כלפי באמת עדיין

 עסקינן האם האמיתיים. החשדות
 ביצע שהנאשם לכאורה עבירה במעשה

 של ברשלנותו או בסיועו התק״ם, נגד
 לנאשם זה את ואמרתי ריסקונט, בנק

 על־פי היה, באמת שזה או עצמו,
שהתק״ם הונאה מעשה שלו, הודעתו

נגדו... עשה
 חרשה... עוברה הצטרפה פה ״אלא
 על לנו סיפר כאשר עצמו, שהנאשם

 שהם טען הוא זה, מעשה־הונאה
 — לי והסביר להסדר, להגיע עומדים

 גם הגיעו אגב, דרך הדברים, אותם
 בהסדר שמדובר — התק״ם של מהצד

 של בהיקף מאוד, גדול בסדר־גודל
 שהחקירה לי ואמר דולר... מיליון מאה
 הבנתי אדיר. נזק לגרום עלולה שלנו
 לא שהוא ביקש לכן עצום. נזק שזה

הזה. בעניין להתלונן רוצה
 לפי שלמעשה, לו ״אמרתי

 נאמר חוק-סדר־הדין-הםלילי,
 תיפתח למישטרה, ,נודע שם

הדב של כפשוטם אז בחקירה׳.
 בחקירה, לפתוח צריך אני רים,
 לא. אם ובין מתלונן הוא אם בין

 והמיק- הראשוניות בגלל אבל
 והאינטרסים היוצא-דופן, רה

 להעביר מוכן אני הכלכליים,
 ראש-אגף- באמצעות זה את

ל המישפטי ליועץ החקירות
ל אם הנחיות שיתן ממשלה,

 בעניין לחקור לא או חקור
הזה.״

 עבר בי גונן הודה למעשה
 בחקירה, פתח לא הוא החוק. על

 לעשות. לו מורה שהחוק כפי
 על למישטרה נודע כאשר
 הגורמים כי נראה פשע.

 האדיר, והסכום המעורבים,
על יפעל שלא לכך אותו הביאו

 של בחקירה פתח ולא החוק פי
 הוא התק״ם. נגד בלם דיברי

 באינטרסים מעשהו את מסביר
 מן להינזק העשויים הבלכליים
מי אצל. החקירה. הפסף?ס

 החליט שבו היום קצראחרי מן י
 והעביר החקירה, הפסקת על גונן !

 התנהלה לראש-אגף־החקירות, ;יכתב
 אמוראי, לעדי בלס בין זיחת־טלפון

 השיחה עת. באותה וגן״שר־האוצר
 שהאזינה המישטרה, על־ידי :וקלטה

 בלס: של 'טלפונים
 את שגמרת גם ״שמעתי אמוראי:

 בסדר.״ השני מהצד העניינים :ל
 ,המישטרתיים?״ בלם:

״כן.־ אמוראי:
גם ״אגב, אמוראי: אמר ובהמשך

2615 הזה העולם




