ג׳אקלין קנוי בהשבעת ג׳ונסוו ,בהווות האוון ודיו הקנו

צאה על הרובה טביעת כף ידו של אוס־
זזאלד .כאשר נכנם ה־אף־בי־איי לתמונה ,לפי
פקודת הנשיא ג׳ונסון ,הוסס הרובה למעב
דות הפדראליות בוושינגטון .שם הסתבר כי
אין כל טביעות על הכלי.
• המשטרה ערכה בדיקת פאראפין ל־
אוסודאלד ,כדי לגלות סימני ירי .התוצאה,
לדבריה ,היתד .חיובית :אכן ,אוסח־אלד ירה
בנשק חם .למען הדיוק :הסימנים נמצאו
על לחיו ,כתוצאה מהצמדת רובה .ואילו ה
תובע המחוזי הודיע ,כי סימני הירי נמצאו
דוזקא על ידיו .אי־הבנה? או שמא ,בסך
הכל ,סימני אותן יריות אקדח ,בהן הרג
אוסוואלד את השוטר סיפיטז
 0עוד בדיקה חייבת המשטרה לעשות,
מייד אחרי רצח .בדיקה באליסטית ,שתקבע
אם הקורבן אומנם נרצח על־ידי הכלי ה
חשוד .במשך יומיים סירבה המשטרה להו
דיע מהן תוצאות בדיקה זו .רק אחרי רצח
אוסוואלד הודיעה ,כי הקליעים גורו מרובה
איטלקי  6.5מ״מ.
• בהודעה הראשונה ,מסרה המשטרה
כי אוסוזאלד הרג את השוטר טיפיט ,כאשר
זה רדף אחריו אל תוך בית־קולנוע ,ביקש
לעצרו .למחרת תיקנה את הגירסה ,הודיעה
כי אוסוזאלר הרג את טיפיט ברחוב ,כאשר
ירד ממכונית השיטור שלו לדרוש מאום־
וזאלד שיזהה את עצמו .הגירסה השניה היא
הנכונה ,כי יש לה עדים .מדוע ,אם כן,
הפיצה המשטרה את הגירסה הכוזבת?
• ההודעה המתמיהה ביותר היתד ,הוד
עת משסרת דאלאס ,מיד אחרי רצח אום-
ודאלד ,כי היא סגרה את תיק רצח הנשיא
קנדי .מה החיפזון הזה? מדוע לא רצתה
להמשיך בחקירה? האם ידעה מי מסתתר
מאחורי אוסזזאלד ולכן החליטה לנתק את
חוט החקירה?
שאלה זו הטרידה את משפחת קנדי ,את
הנשיא ג׳ונסון ואת האזרחים החושבים של
מרבית ארצות העולם .על כן לא יכול היה
הנשיא החדש להסתפק במאמצי משטרת דא
לאס ,במה שנוגע לרצח הכפול של קנדי
ואוסוואלד .כצעד ראשון הסיל הנשיא על ה־
אף־בי-איי לערוך חקירה משטרתית מדוק
דקת .אולם הוא הבין שלא די בכך .על כן
הטיל על נשיא בית־המשסם העליון של
ארצות־הברית ,השופם ארל יזרז ,לעמוד ב
ראש ועדת־חקירה שתחפש ותפרסם את כל
העובדות הסובבות את רצח ג׳ון פיצג׳רלד
קנדי — העובדות הפליליות ,הפוליטיות ,ה
חברתיות והמשטרתיות.
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קנוניות רצח פולימיות

התמונה שזיעזה את העולם  :גיון הקטן מצדיע לאוון אביו

ף* ה עשויה חקירה זו לגלות? בראש
וראשונה :כי לי הארווי אוסודאלד לא
פעל כשליח הקומוניזם הבינלאומי ,או כ
שליחו של קאסטרו .כי לא נותר עוד ספק
שבעת רצח קנדי כבר היה אוסוואלד אדם
שהתאכזב מן הקומוניזם .תוך כמה ימים
הסתבר עוד ,שהוא היד״ בעיצומה של
כתיבת ספר עויין על ברית־המועצות ,בה
חי תקופה של שלוש שנים בלתי־מאושרות.
הנחה יסודית אחרת ,שתובא בפני ועדת־
החקירה של השופט וזרז ,היא זו שאפילו
משטרת דאלאס נאלצה להודות בה ,כתום
שבוע לאחר הרצח .כדברי ההודעה הרש
מית. :אפילו יכול היה לי אוסוזאלד לבצע
לבדו את רצח קנדי ,לא יכול היה לעשות
את כל ההכנות בלי שום עוזר*.
משמע :היה מי שעזר לאוסוואלד ,הדריך
אותו או השתמש בו ככלי .בהקשר לכך
באה העובדד״ כי לפני הרצח שאל אוסוזאלד
בספריה ציבורית ספרים על מקרי־רצח פולי
טיים קודמים .רשימת מעשי הרצח הפולי
טיים היא ארוכה ,אבל כדאי להתעכב על
שני פשעים מיוחדים.
• התקדים הרוסי  :ראש־הממשלה
של רוסיה הצארית ,פיוטר ארקאדייביץ׳ סטו־
ליפין נרצח ב־ 14.9.1911בתיאטרון ,לעיני
משפחת הצאר ,ביריות .הרוצח חיה יהודי
בשם מרדכי בוגרוב .סטוליפיו מת כעבור
ארבעה ימים .בוגרוב נתלה בידי המשטרה,
לפני כל משפם וחקירה .הדעה הרזדחת היא
שבוגרוב עצמו היד .סוכן המשטרה ,וכי
רצח את סטוליפין )שהיד .איש הימין ואנטי
שמי( כתוצאה מקנוניה פנימית של חצר ה
צאר• הצאר לא הביע כל צער על הרצח.
קרוב לוזדאי כי המשטרה רצחה את הרוצח
כדי לסתום את פיו.
 0התקדים הגרמני  :מאריגום ואן־
דר״לובה נאסר בשעת שריסת הרייכסטאג,
 .27.2.1933השריפה אירעה בשעה שהימלר
שנתמנה זה עתה לראש־הממשלד״ ביקש ל
השיג רוב בבחירות הראשונות שלו .אף ש
הרבי לא הוכח מעולם סופית ,מקובל להגיח
כי הנאצים תיכננו את השריפד״ כדי להטיל
את האשמה על הקומוניססים ולהשמיד את

