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הרמן דוברי
בואנוס איירס

מה שמכונה "ההתאבדות" של 
הכללי  התובע  ניסמן,  אלברטו 
בבניין  הטרור  פיגוע  את  שחקר 
בבואנוס  היהודית  הקהילה 
איירס בשנת 1994, זעזע והימם 
 51 בן  ניסמן,  ארגנטינה.  את 
במותו, נמצא בביתו ירוי בראשו. 
אחדים  ימים  התגלתה  גופתו 
נשיאת  את  שהאשים  לאחר 
ארגנטינה כריסטינה פרננדס דה 
קירשנר ושר החוץ שלה הקטור 
חלקה  של  אדיר  בטיוח  טימרמן 
בניין אמי"א  של איראן בפיצוץ 
)AMIA( שבו נהרגו 85 בני אדם, 
ושעות ספורות לפני שהיה אמור 
בעניין.  הקונגרס  בפני  להעיד 
בעניין,  החקירה  נמשכת  בעוד 
שהמוות  השמועות  מתרבות 
זרועות  בין  ממאבק  חלק  הוא 
השונות. המודיעין   שירותי 
השבוע  להציג  אמור  היה  ניסמן 
הקונגרס  לוועדת  ממצאיו  את 
פלילית.  בחקיקה  העוסקת 
יחשוף  שבעדותו  צפו  רבים 
בכירים  של  מוקלטות  שיחות 
בממשלה שהיו מעורבים במשא 

ומתן שהביא לחתימת הסכם בין 
 ,2013 בשנת  ואיראן  ארגנטינה 

שה מודיעין  סוכני  של  ־ושמות 
שתתפו בשיחות. לקראת העדות 
הרגישה, הזהירו חברים במפלגת 

ניסמן יתקבל "בשי ־השלטון כי 
ניים חשופות".

לחקירת  האחראית  התובעת 
נסיבות מותו של ניסמן, ויויאנה 

־פיין, הודיעה כי במוות הלא טב
שלישי  צד  מעורב  היה  לא  עי 
נעשה שימוש באקדח  כי  וציינה 
הזדרזה  הממשלה  בנוסף,  שאול. 
להכריז שדלתו של התובע היתה 

־נעולה מבפנים, אך עובדה זו אי

־ננה רלוונטית בהתחשב בכך שע
שרה שוטרים פדרליים שמרו על 

במג שהתגורר  ניסמן,  של  ־חייו 
 דל דירות יוקרתי שהיה בו שוער.
אך למרות ניסיון הממשלה לקדם 

־את הגרסה שעל פיה ניסמן התא
בארגנטינה  רבים  מאמינים  בד, 

בלי שני  ביום  הדבר.  כך  ־שלא 
לה יצאו אלפי בני אדם לרחובות 

הני במדינה,  הגדולות  ־הערים 
 Todos פו שלטים שעליהם נכתב
Somos Nisman )"כולנו ניסמן"( 
ודרשו צדק והסבר מהיר לנסיבות 
המוות הפתאומי. העיניים מופנות 

־אל הממשלה, שניסיונותיה להר
־חיק כל אשמה רק מעוררים ספ

קות גדולים יותר. הנשיאה פרננדס 
־הכתיבה את הטון הרשמי כשפר

בפייסבוק:  מחשבותיה  את  סמה 
־"במקרה ההתאבדות )?( של התו
־בע הכללי בפרשת אמי"ה, אלבר

טו ניסמן...", היא כתבה. 
נשמ אחרים  קולות  גם  ־אך 

עים. יו"ר בית הנבחרים, חוליאן 
דומינגס, אמר כי "אנחנו יודעים 

במודי אגפים  שישנם  ־בוודאות 
עין שהם המעוזים האחרונים של 
אשר  השקיפות,  ואי  העמימות 

ומ שופטים  על  אימה  ־מטילים 
ערערים את הדמוקרטיה". ואכן, 
שירותי המודיעין זוכים לתשומת 
לב רבה במסגרת הדיון הציבורי. 
המודיעין,  שירות  מראשי  חלק 
בדצמבר  פרננדס  פיטרה  אותם 
עם  הדוק  בקשר  היו  האחרון, 
זה  בממשלה  ונאבקים  ניסמן 

כמה חודשים. טענותיו של ניסמן 
שסוכנים  ההאשמה  את  כללו 

מעור היו  לנשיאה  ־המקורבים 
"מזכר  להשגת  ומתן  במשא  בים 
הבנות" שהביא לחתימת ההסכם 
זוהי  וארגנטינה.  איראן  בין 
הסיבה לחשד הרווח בארגנטינה 
רק  היתה  "ההתאבדות"  שלפיו 
חלק ממאבקי כוחות המתנהלים 
שירותי  של  שונות  זרועות  בין 

המודיעין.
אי אפשר לדעת איזו השפעה 
על  התובע  של  למותו  תהיה 

־התיק, או לצורך העניין, על המ
דינה כולה. ברגע שיתמנה תובע 

־מחליף, יהיה עליו להמשיך בח
קירתו של ניסמן היכן שנעצרה. 
שנתה  תהיה   2015 כך,  או  כך 
כנשיאה,  פרנדדס  של  האחרונה 
ולא ברור כיצד תשפיע הפרשה 
והמועמדים  הבחירות  שנת  על 
סביר  זאת  עם  לנשיאות.  הבאים 
של  לגחמותיה  שבהתאם  להניח 
יינקטו  המערכת המשפטית, לא 
צעדים משמעותיים בפרשה לפני 
10 בדצמבר, כשהמועמד שייבחר 
אפופת  הנשיא  ללשכת  ייכנס 

החשדות.
הכותב הוא עיתונאי וסופר ארגנטינאי

הנשיאה פרננדס פיטרה בדצמבר האחרון קציני ביון בכירים שהיו מקורבים לתובע שחקר את הפיגוע בבניין הקהילה היהודית בבואנוס איירס; אלפים הפגינו נגד הממשלה

בארגנטינה חושדים במעורבות שירותי הביון במות התובע

ניסמן טען שסוכני מודיעין 
המקורבים לנשיאה היו 
מעורבים במשא ומתן 
בין ארגנטינה ואיראן

אי־פי

האפיפיור פרנסיסקוס, הידוע 
וב דופן  יוצאות  ־בהתבטאויות 

של  מזו  השונה  ליברלית,  גישה 
קודמיו בתפקיד, הפתיע שלשום 
את הכתבים המלווים אותו חזרה 
ההיסטורי  מביקורו  לוותיקאן 
במזרח אסיה, ואמר כי הקתולים 
לא צריכים "להיות כמו שפנים".

לי  סלחו  שחושבים,  מי  "יש 
־על הביטוי, שבשביל להיות קתו

לים טובים אנחנו צריכים להיות 
טובה  הורות  אבל  שפנים.  כמו 
ברור",  זה  אחריות.  משמעותה 
האפיפיור  פרנסיסקוס.  אמר 
כשהיתה  שפגש  אשה  על  סיפר 
בהיריון עם ילדה השמיני, לאחר 
שעברה שבעה ניתוחים קיסריים. 
קבע.  הוא  אחריות!",  חוסר  "זה 
לטעון  יכלה  האשה  לדבריו, 
שהיא מולידה ילדים רבים בשם 
האמונה באלוהים, אבל "אלוהים 
מורה לנו להיות אחראים יותר". 
מגוון  יש  כי  הוסיף  האפיפיור 
"חוקיות" המאושרות על  דרכים 
ילודה,  לווסת  כדי  הכנסייה  ידי 
הבטוחים  הימים  שיטת  ובהן 

שבהם האשה לא מבייצת. 
בביקורו  פגש  האפיפיור 
ברחוב  שגדלו  ילדים  באסיה 
הוריהם  ידי  על  שננטשו  לאחר 
ובדבריו  בהם,  לטפל  יכלו  שלא 

לגי כי מומחים  ציין  ־האחרונים 
על  ממליצים  באוכלוסייה  דול 

שלושה ילדים לכל משפחה.
הבהיר  האפיפיור  זאת,  עם 
באיסור  לתמוך  ממשיך  הוא  כי 
באמצעי  להשתמש  הכנסייה 
גורם  אף  כי  והדגיש  מניעה, 

־חיצוני לא יכול לכפות את הש
ילודה.  להגבלת  ולפעול  קפותיו 
האפיפיור  מתח  זה  בהקשר 

"קו על  ביקורת  ־פרנסיסקוס 
בעולם  אידיאולוגית"  לוניזציה 

־המתפתח. לדבריו בישופים בא
פריקה מתלוננים כי ארגוני סיוע 
ומדינות מסוימות כופים מדיניות 
על  שליטה  המעודדת  מערבית 
סיוע  למתן  כתנאי  הילודה  קצב 
לאנשים  גורמים  "הם  כלכלי. 
לאבד את זהותם כדי להפוך את 
זכאי  אדם  כל  דבר.  לאותו  כולם 
להיות  מבלי  זהותו  על  לשמור 
אידיאולוגית",  לשליטה  נתון 

אמר האפיפיור.

פר הזכיר  באסיה  ־בביקורו 
באיגרת  תמיכתו  את  נסיסקוס 
פאולוס  האפיפיור  שפרסם 
השישי בשנת 1968, שבה נקבע 
לשימוש  מתנגדת  הכנסייה  כי 
הוא  בנוסף  מניעה.  באמצעי 
נגד  "התקפות  מפני  הזהיר 
שמכנים  כפי  המשפחה",  מוסד 
את  בארה"ב  שמרנים  בישופים 
הצעות החוק המתירות נישואים 
זאת,  עם  במדינה.  חד-מיניים 
שקל  לאחרונה  כי  לציין  יש 
השקפתו  את  לשנות  הוותיקאן 

בנו הלהט"ב.  לקהילת  ־בנוגע 
פרסם  האחרון  באוקטובר  סף, 
שבו  עמדה  נייר  הוותיקאן 
יש  "להומוסקסואלים  כי  נכתב 
הם  שמהם  ואיכויות  כישרונות 
יכולים להעניק לסביבה". בחודש 
מביקור  האפיפיור  כשחזר  יולי, 
הוא  אדם  "אם  כי  אמר  בברזיל, 
הומו ומחפש את אלוהים, מי אני 

שאשפוט אותו?".

האפיפיור פרנסיסקוס: קתולים לא 
צריכים להוליד ילדים כמו שפנים

"אלוהים מורה לנו להיות אחראים"

בביקורו באסיה פגש 
האפיפיור ילדים 

שננטשו על ידי הוריהם 
ונאלצו לגדול ברחוב

ניסמן,  של  מותו  נסיבות  לחקירת  האחראית  התובעת 
לא  המוות  נתיחה ראשונית שלאחר  כי  פיין, מסרה  ויויאנה 
העלתה סימנים ל"התערבות" חיצונית באירוע. עם זאת, היא 
לא  כי  וציינה  להתאבד  אולץ  שניסמן  אפשרות  שללה  לא 
נורה  כי האקדח שממנו  פיין הוסיפה  נמצא פתק התאבדות. 
לא היה שייך לו אלא לאחד מעמיתיו, והוא החזיק בו בדירתו 
אבק שריפה  עקבות  התגלו  לא  לדבריה,  מותו.  לפני  רב  זמן 
על ידיו, אך פרט זה יכול להיות קשור לסוג האקדח. בנתיחת 
הגופה לאחר המוות התגלה פצע כניסה בצד ימין של ראשו, 
ללא פצע יציאה. לדברי פיין, לא נמצאו בזירת האירוע עדויות 

לשוד או לפריצה בכוח.
אי־פי

החוקרת: אין סימנים 
להתערבות חיצונית במוות

האפיפיור פרנסיסקוס, שלשום צילום: אי־פי

מפגינה מניפה שלט שעליו כתוב "אני ניסמן" בהפגנת מחאה מול בניין הממשלה, שלשום צילום: אי־פי
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