
ובעולם בגרמניה הפאשיסטים פעורות על בירושלים הגדול המשפם השפיע ביצר

הני ו
 התקופה את בגלוי לפאר כדי אייכמן פט

ה הארגונים של חומר־התעמולה הנאצית.
 הצדיק הוא גרמניה. את הציף בינלאומיים

 גדול היהודי, ״העם נגד הנאצים פעולות את
הדורות״. כל של פושעי־המלחמר.

 מדינת כי הטענה עמדה התעמולה במרכז
מ ״לסחוט כדי המשפט את מנצלת ישראל
 שילומים, של נוספים מיליארדים גרמניה

 תוהו־ של תהום לתוך אירופה את ולהשליך
 לגרמניה הגיע כזה חומר גזעי.״ ובוהו

 מ־ מארצות־הברית, מבריטניה, משבדיה,
ומארגנטינה. מספרד רע״ם,

 ושהו־ בקאהיר שהודפסה אחת, חוברת
בא אייכמן ״משפט כי טענה בגרמניה, פצה
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 הדו״ח לפי המערבית, בגרמניה וניאו־נאציות אנטי־שמיות תקריות
 ראשון לשיא מגיעה העקומה הגרמנית. הפוליטית המשטרה של הסודי

 קטן שני, שיא צלבי־הקרס. ציורי מגיפת פשטה באשר ,1960 בראשית
 לפי מצויירת העקומה אייכמן. משפט נובח ,1961 באפריל אירע יותר,

 המקווקו השטח (משמאל). התקריות ומספר (למטה) השנה חודשי
 מראה העליון הקו מבוגרים. על־ידי שבוצעו המעשים את מראה

ילדים. של מעשיהם את כולל האוכלוסיה, של המעשים בל את

 ״לעזור היתד, המוצהרות ממטרותיה אחת
הציו נגד בחוץ־לארץ לוחמי־החרות לכל
ה בין הזר.״ והשלטון הבולשביזם נות׳
 חמישה שכללה זו, מחתרת התכוונה שאר

 את משפט־אייכמן בעת לפוצץ חברים,
 הקבוצה ברגן־בלזן. לאסירי מצבת־הזכרון

יהודי. בית־קברות לחלל הספיקה כבר
 נמצאו זו קבוצה חברי של מאסרם בעת

 הם וחומר־נפץ. נשק של כמויות אצלם
 ניכרות. לתקופות־מאסר נידונו

★ ★ ★
פיצויים מקבלי על רוגז

ה פי 111 מ ר די,י.נ  לדו״ח, המצורפת ה
 של הראשונים החודשים בארבעת אירע /

 אך יום. בכל אחד ניאו־נאצי מקרה 1961
 העקומה עלתה אייכמן משפט פתיחת ערב

 זו תקופה של התקריות רוב רבה. במידה
 לאחר ואילו באייכמן. במישרין קשורות היו

 דצמבר בחודש תלולה. ירידה חלה המשפט
מקרים. שלושה רק אירעו

הניאו־נאציים: המקרים
 אחדים במקרים בתי־קברות. חילול

 במקרים המצבות. על צלבי־קרס צוירו
 היתד, אם ברור ולא מצבות, הופלו אחרים

פוליטית. כוונה לכך
ב־ חייהם. על ואיום יהודים העלבת 6׳
 למשטרה יהודיים נכבדים פנו מקרים 31

 איימו להם, טילפנו אלמונים כי והתלוננו
 על כנקמה רכושם, את לשרוף או לרצחם
 בעת יהודים ד,ועלבו מקרים 100ב־ אייכמן.
 משקאות בהשפעת לרוב אישיות, קטטות

חריפים.
 24 נתגלו הכל בסך כרוזים: הפצת 9

מקרים.
 ובתי־כנסת כנסיות קירות, ליכלוך ׳9

ס״ס. וסמלי צלבי־קרס נאציות, בסיסמות
 נתפסה אחד במקרה מקרים. 156 הכל בסך

 צלבי־קרם שציירה ,18 בת חולת־נפש נערה
כנסיה. של המזבח מפת על

שי השמעת כגון ציבוריות, הפרעות #
 בבתי־ אנטי־שמיים נאומים נאציים, רים

אלכוהול. בהשפעת לרוב מרזח,
 במשך שנתפסו העבריינים 303 מבין
 59 ילדים; היו 17 נשים: היו 39 השנה,
 30 בגיל היו העבריינים כמחצית נערים.
 המניעים: לפי המעשים חלוקת ומעלה.

 של מעשים 60״/ פאתולוגיים, מקרים 4״/״
 בלתי־פוליטיים, פרחחות מעשי 180״/ ילדים,

 של במצב שבוצעו פוליטיים מעשים 28״/״
פולי מעשים 440/0 שיכרות, או התרגשות

 כן, שלפני בשנה מלאה. הכרה מתוך טיים
 מספר היה צלבי־הקרס, ציורי גל אירע בה

 היו רובם אך גדול, יותר הי־בה המעשים
ה בולטת 1961ב־ ופרתחות. ילדות מעשי

 המעשים מכל שלושה־רבעים כי עובדה
פוליטי. רקע על נעשו

המע מניעי את מגדיר הדו״ח כי מעניין
 ושיכרות התרגשות בהשפעת שנעשי שים
 במתה־ קינאה פוליטית, ״התמרמרות כך:
יהודים, עם אישיים סיכסוכים מסחריים, רים

אישיים.״ פיצויים מקבלי על רוגז
★ ★ ★
ם 450 גי דגו ם א י מי ש ־ טי אג

ם ז צי א ־נ או  חלק רק הוא הגרמני ני
ה הפאשיסטי. האינטרנציונל מן קטן 9 ן

 ניאו־נאצית תעמולה נגד הגרמניים חוקים
 אין אך הגרמני, האגף התפתחות את מונעים

 הנאציים הארגונים בפני כאלה מכשולים
 450 מזכיר הגרמני הדו״ח אחרות. בארצות
 אנטי־שמיים ובטאונים ארגונים מפלגות,

מגע לקיים המנסים בעולם, וניאו־נאציים
הגרמניים. הנאצים עם

העיקריים: הארגונים
ש האירופי״ החדש ״הסדר תנועת •

 האירופי ״הלגיון ומניפה בשזזייץ, מרכזה
 בסים על אירופית פדרציה המטרה: הצעיר״.

 הגרמני הסניף ואנטי־דמוקראטי. אנטי־שמי
לכ אנטי־שמי כרוז פירסם זה ארגון של
אייכמן. משפט בוד

ש האירופית״, הסוציאלית ״התנועה •
 אירופית, פדרציה המטרה: בשבדיה. מרכזה

 הגנה ״לשם וקורפורטיבי, מרותי בסיס על
הגזע.״ טוהר על

 שמרכזה אזרחית״ לפעולה ״התנועה 0
המט הצעירה״. ״אירופה וסניפר, בבלגיה,

ה בין רביעי, ל״רייך אירופה הפיכת רה:
והמערב.״ מזרח
 הצפוני״, האירופי ״המעגל תנועת 0

הרעיו הגשמת המטרה: בבריטניה. שמרכזה
היטלר. אדולף של נות
ה בשווייץ. שמרכזה הצפון״, ״ברית 0:

 בקוס־ ,בקומוניזם ללא־רחם ״מלחמה מטרה:
 הצפוני.״ הגזע בתחום ובכמורה מופוליטיות

 של האמריקאית״ הנאצית ״המפלגה
 נפוץ שלה שחומר־ד,תעמולה רוקוול, לינקולן

׳1 בגרמניה. בהרחבה
 המפרסמים רבות, בארצות יחידים 0:

 לגרמניה. אותו ומחדירים אנטי־שמי חומר
 בקאהיר, פון־לארס הפרופסור השאר: בין

ועוד. שווייצי, אחת,'פרופסור הודית סופרת
מאי הפאשיסטיים המהגרים ארגוני 0:

 אנטי־שמי חומר המפרסמים המזרחית, רופה
ה צלב־החץ אנשי ביניהם: רבות. בשפות
 רוסי ארגון הקרואטיים, האוסטאשי הונגרי,
 בשם אוקראיני ארגון רונד, בשם לאומני

או־או־אן.
★ ★

ן ה עי ח קו פ

כן ן• ! אחרי הנאציים המקרים ירידת כי ת
 המשפט מהשפעת נובעת אייכמן משפט

 הדו״ח: קובע הגרמנית. דעת־הקהל על
וב ברדיו לשידורים היתד, רבה ״חשיבות
 השלישי הרייך על הסידרה כגון טלביזיה,
אייכמן.״ משפט על והדיווח
 קטנות את בסיפוק מציין הדו״ח בעוד
 פעולות את נס על ומעלה הנאציים החוגים

 מחבריו מצאו הרי נגדם, הגרמנית הממשלה
אזהרה: של בנימה לסיימו לנכון

 פנימית מתיחות תיוזצר אם — זאת ״בכל
 המצב יורע אם או הפדרלית, ברפובליקה

 יכול בלתי־אפשרי, שאינו דבר הכלכלי,
 הנסיון הקיצוניות. המגמות את לחזק הדבר

 יכולים כזאת קרקע על כי מלמד הנורא
 מדינת־ קיום תחת החותרים כוחות לצמוח
 מפסיקים אין הדבר, יישנה שלא כדי החוק.

העי את לרגע אף הפדרלית ברפובליקה
אלה.״ חוגים אחרי קוב

 השופט קרא עוד כל הוזל. החשמל
ש פסק־הדין, של הזה החלק את אגרנט
 שפסק־הדין (מאחר על־ידו הסתם מן נכתב
 איזה חיבר מי מגלים אין סד,־אחד, הוא

 כמו בבית־המשפט האווירה נשארה חלק),
יב עצמו: העירעור שמיעת בעת שהיתר,

עניינית. שה,
העדו את ששמע המחוזי, ברית־המשפט

 בהכרח האווירה היתד, המזעזעות, יות
 להת־ נהגו השופטים ברגשות. מחושמלת

 אישיותו הנאשם. בפני ארוכה שעה בינן
 בבית־ ואילו במרכז. עמדה א״־רמן של

 שום שונה: הכל היה העליון המשפט
 ב־ כלשהו מבט מעולם העיף לא שופט

 בתואר אלא הזכירו לא ואיש אייכמן,
ה ייגמר כאילו נידמה היה ״המערער״.

זו. יבשה בנימה כולו הגדול משפט
 הישיבה פתיחת של המיוחדת האוזירה
 התכוננו המשפט ותיקי כאשר האחרונה,

ה הכיתה בסיום כמו מזה זה להיפרד
ה מן היא אף הפחיתה בגימנסיה, שמינית
 יכול רצח־המיליונים משפט החגיגית. רצינות

המשפטים. כאחד להיגמר היה

 הקריאה הכל. השתנה שעתיים אחרי אולם
 לפתע זילברג. משה השופט של לפיו עברה
ל — נתגלה ושוב המשפטי, המסך נקרע
 של הנורא המחזה — ואחרונה אחת שעה

הטוטאלית. ההשמדה
 את עליו נושא ססק־הדין של זה קטע
 שהוא זילברג, של המובהק האישי חותמו
פשו במשפטים עצמו. בזכות וסופר בלשן

 מן כמה הבלטת תוך חדורי־רגש, אך טים
 נגע ביותר, וו־,מאלפות המזעזעות הפרשיות

 היה מה הטענות: של המרכזית בבעייה
 שהתמחה קצין־תובלה קטן? פקיד אייכמן?

בלווזות־היסעים?
ב הקולעות היו זילברג של הגדרותיו

 אייכמן זה. בעניין כה עד שנשמעו יותר
 אבל ההשמדה. את יזם לא הוא פקיד. היה
 על העליון הממונה — ונשאר — היה הוא
בכשרו שהצטיין מפני ההשמדה, ארגון כל
 של גבוה כה בדרג בו. אחו ה״דיבוק״ נו.

 פקיד להחזיק היה אי־אפשר השלישי, הרייך
 כזה במקום למצפונו. בניגוד מאונס, הפועל

 שלבו אדם רק מעמד להחזיק היה יכול
לעניין. מסורים ונפשו

 ה־ פסק־הדין את השלימו אלה קטעים
מש מבחינה מזהיר מיסמך — קצר־יחסית

עניין. כל ללב קולע פשוט, פטית,
? י ת המקו העתונאים שבשביל אלא מ

 בפסק־הדין היה — הזרים ובעיקר — מיים
מתי? בשאלה: מאשר עניין פחות

 המעטים הזרים אחד אחד, אנגלי עתונאי
 גילה אף פסק־הדין, בשביל מחו״ל שבאו

 ולחכות בארץ לשהות לו הירשו שעורכיו
שבו תוך תיערך שזו בתנאי — לתלייה

עיים.
בהג יזכה כי שהאמינו היו חבריו בין
 יותר. זהיר היה הרוב אך חלומו. שמת

חו תוך הוצאה,־להורג הממוצעת: ההערכה
 בבקשת־ מזורז טיפול אחרי ימים, דש

 (השלילית, תשובתו וקבלת שתוגש החנינה
הנשיא. של ספק) ללא

 לפחות יתנו השלטונות כי מקוזים הזרים
 ושני מקומיים שני — עתונאים לארבעה

 של האחרון ברגעו נוכחים להיות — זרים
 כוס על זר, עתונאי קרא אייכמן. אדולף
 אחרת לנו. לתת צריכים ״הם בפינק: ויסקי
שנתנו אייכמן, את תלו לא שבכלל יגידו

 עדים!״ להיות צריכים הלא ללכת. לו
 מעט לא הטרידה היא שאף נוספת, שאלה

 ייעשה מה הזרים: העתונאים של דמיונם את
בגופה?

 הביע לתלייה המחכה האנגלי העתונאי
 ויפזרו אותה ״ישרפו הבטוחה: דעתו את
 כי לו כשנאמר הים.״ פני מעל האפר את

 של חיוך חייך לכך, יתנגדו בוודאי הדתיים
 מותר הכל! את בדקתי ״בדקתי, עליונות:

 נוצרי!״ של גופה לשרוף
 בעולם התנועה ספק, בלי תגבר, בינתיים

 יוכל מה על לראות קשה חנינה. מתן למען
 לו אפילו — כזו חנינה לבסס המדינה נשיא
 העירי של פסק־הדין לשון להעניקה. רצה
 של זכר או נימוק כל משאירה אינה עור

 כמעט כדרישה להבינה אפשר ואף נימוק,
 כינס זאת בכל גזר־הדין. את לבצע מפורשת
 התייעצות מכבר לא בובר מרטין הפרוס׳

 להמריצם כדי ישראליים, רוח אנשי של
 קשה לנשיא. חנינה בקשת במשותף לשגר
 יועיל. שהדבר להניח

דרכו. סוף אל מתקרב אייכמן אדולף

1290 הזה העולם


