
 בקשיות הואשם הוא נועם. אברהם ),ר(מיל תאי נגד האישומים בוטלו השבוע
 - ששת־הימים, ממירחמת צר״ש בעל נועם, לאיראן. אמריקאי נשק דמבוו קשו
סבר והרבה השניות מעצרים, שנרד והצי, שנתיים בן מסע־יסווים עבו
ש אדם למצוא אולי, יפיתי,

 שעבר הסיוט שאותות בור, •■
 אולי, חיכיתי, פניו. על ניכרים
 כל את ויאשים שיקטר איש למצוא

 הציבור מן שיטחוט שסביבו, מי
 ששקוע איש ורחמים. צער ריגשות
 שאמצא חשבתי ובצרותיו. בעצמו

וקשה. מריר ארם
 אברהם (מיל׳) תת־אלוף אבל

 כמו נראה אינו ברעם (״אברום״)
המ השאלות ולמרות שבור. אדם

 ברחמים מלא אינו שלי, כוונות
 לבל האשמות יורה ואינו עצמיים

הכיוונים.
 ב- לבוש לראיון הופיע הוא

 צהובה בחולצה כהים, מיכנסיים
 בנעלי־ספורט בשחור, מעוטרת
 עיניו חם. גשם ובמעיל בהירות

סי את כשסיפר חייכו הכחולות
 עם ושלם נינוח היה הוא פורו.
 שלם ובעיקר מעשהו, ועם עצמו

 השבוע שיצאה בצידקתו, ובוטח
לאור.

הט צילצל בערב החמישי ביום
 ברא- ברעם מישפחת בבית לפון

 הקו של השני העבר מן שון־לציון.
 שהודיע מניו-יורק, עורד״דין היה

ה שהתביעה המופתע לברעם
 כל את לבטל החליטה אמריקאית
נגדו. האישומים

 לקשור בניסיון הואשם ברעם
 תוך לאיראן, נשק למכירת קשר
 פיקטיבי. קונה-יעד הצגת כדי

 ההחלטה רקע על בא האישום
האמ הקונגרס של החד-משמעית

 תמכור לא שארצות-הברית ריקאי
לאיראן. נשק

לפ אחדים חודשים קרה זה כל
 גדול רעש בקול שהתפוצצה ני

 ש־ ״איראנגייט", המכונה הפרשה
 ואת ישראל מדינת את זיעזעה

ארצות״הברית.
ב התחילה ברעם של הפרשה

 כאשר ,1986 אפריל חודש ראשית
 ויליאם איש־העסקים אליו פנה

 וביקש בארץ, המתגורר נורת׳רופ,
גדו בעיסקת-נשק לו לייעץ ממנו

 לאיראן. נשק יימכר שבה לה,
 משום גם לברעם פנה נורת׳רופ

 למכירת רישיון היה ברעם שבידי
 מישרד״הבי־ סיפק שאותו נשק,

טחון.
 טיב את לבדוק ביקש ברעם

 לעיס־ שייבנס קודם המשא-ומתן
 עם הניירות את בדק הוא קה.

 לגורמים גם התקשר עורכי־דין,
 בארץ, במערכת״הביטחון שונים

מי צבאי ציוד איזה לברר כדי  עו
המ ומה הכמויות מה למכירה,

הב בל את שערן אחרי רק חירים.
 נורת׳רופ עם לנסוע הסכים דיקות,
 המ־ בניהול לו לעזור כדי לחו״ל,

שא-ומתן.
 נורת'״ שפנה אחרי ימים עשרה

 ללונדון, השניים נסעו לברעם, רופ
המ ומשם פגישות כמה שם ערכו
אמו היו שם ברמודה, לאיי שיכו
החוזה. על לחתום רים

כא נעצרו הפתעתם למרבה אך
 התחילו משם לברמודה. הגיעו שר

מהר. להתגלגל הדברים
רו קיבלה ליל-הסדר לפני יום

 מן טלפון ברעם, של אשתו נית,
 בניו-יורק. הישראלית הקונסוליה

 אחת היתה הקו של השני העבר מן
סיפ והיא בקונסוליה, המזכירות

 בברמודה, עצור שבעלה לרונית רה
 קשר שתיצור ממנה מבקש הוא וכי
עורך-דין. עם

הפ פורסמה היום באותו עוד
האלקטרו בכלי״התיקשורת רשה
העי בכל ולמחרת, בארץ, ניים

 בהבלטה צויינה מקום בכל תונים.
 מעורב ישראלי שגנרל העובדה

הממ עם מפוקפקת בעיסקת-נשק
האיראנית. שלה

1981 ברעם, ורונית אברהם
ביש־מזל!־ זה לי שקרה .מה

השבוע ברעם, ורונית אברהם
דולארים׳ אלפי מאוח כמה ,ל עלה ״העסק

 שארצות־הברית התברר ואז
הע את לידיה להסגיר מבקשת

 - נוספים וארבעה ברעם - צורים
 בארצות-הב- לדין להעמידם כדי

רית.
 ארצות- לידי הוסגרו העצורים

 והמ־ וחצי, חודש כעבור הברית
 וחצי חודש עוד לבלות שיכו

ל כשמעל בניו-יורק, בבית-מעצר
 כל־ כבדה האשמה תלויה ראשם

נד•
בא בכלי-התיקשורת הכתבות

 הרבה סיפקו ובארצות-הברית רץ
 של הפרוע לדימיון דלק מאוד

בקונס הצטייר והסיפור הציבור,
 את להונות בינלאומית פירציה

נ ולספק האמריקאית הממשלה
האמ האיסור למרות לאיראן, שק

 האמברגו ולמרות המפורש ריקאי
 בארץ הוצג ברעם הבינלאומי.
ביותר. הגרוע מהסוג ברודף־בצע

 בוגר הרצליה, יליד ),55( ברעם
 פיין מקס המיקצועי בית״הספר

 עד מסגר־תבניות היה בתל-אביב,
ן לצבא. לגיוסו  השרות כדי תו
 כ- בצבא לבחור החליט הצבאי

מיקצוע.
 ב- מ״פ סגן היה במילחמת־סיני

 חטיבת עם והשתתף חיל״רגלים,
רפיח. על בקרבות גולני

בר היה במילחמת־ששת״הימים
 באוגדה בחיל-השיריון מג״ד עם
 ביחד וניהל טל, ישראל האלוף של
_ שארך מפואר, קרב שלו הגדוד עם _ 

 שעות 86ו״ שינה ללא שעות 110
 הגדוד וקרבות. תנועה של רצופות

 250 של מידברי מסלול לאורך נע
מא משאיר כשהוא קילומטרים,

 אוייב טנקי מאה לפחות חוריו
 הסתבר הקרבות בסיום מחוסלים.

 היה, ־הגדוד ששילם שהמחיר
 ששילמה ביותר הקטן יחסי, באופן

 שהשתתפה שהיא יחידה איזו
ןז- בקרבות.

 חמישה קיבלו הקרבות תום עם
 אברהם ציון־לשבח. הגדוד מחיילי

מהם. אחד היה ברעם
 ילדים. לארבעה אב הוא ברעם
 הראשונה, מאשתו בוגרים שלושה

 אשתו מרונית, שי״לי, ,4 בת ואחת
 20מ־ ביותר ממנו הצעירה השניה,

שנה.
 ברעם רונית את כשראיינתי

 אשה גיליתי ,1986 אפריל בחודש
 ובבעלה. בעצמה בטוחה חזקה,

 של לצידו עמדה שלולא ספק אין
 היססה שלא חזקה, אשה ברעם
 ושלא הדרך, כל לאורך איתו ללכת

 ל־ היה בצידקתו, לרגע פיקפקה
 את לעבור קשה יותר הרבה ברעם

שעבר. הקשות וחצי השנתיים
 רונית, עם שוב נפגשתי השבוע

 מצאתי לראיון. בעלה עם שבאה
 חיזקו שעברו שהתלאות בני-זוג
לזה. זה אותם וקשרו אותם

 התביעה שבוטלה אחרי היום,
 שבל טענתו התאמתה ברעם, נגד

 על־ידי במלכודת יזום היה הסיפור
 האמריקאיים. המכס שילטונות

 שמתבצעות והריחו ידעו אלה
אי עם חוקיות לא עיסקות־נשק

 השמועות את להוכיח רצו הם ראן.
 ־■*ו שבה פיקטיבית, נשק עיסקת ויזמו

 מימ־ אישי כביכול, מעורבים, היו
 דולר מיליארד וחצי איראניים של

איראניים.
 למיל־ קורבן נפל שברעם יתכן

 1 גורמים בין וגלויה סמויה חמה
ש שונים, רישמיים אמריקאיים

 לאיראן נשק במכירת עסקו חלקם
המכירה. את למנוע רצו וחלקם

 היו שבפרשה מבינה אני •
 המפורסם ואתה נאשמים, 17

מדוע? מכולם,




