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הפ על וציווה ההוראה את שנתן אישית
זה. מסוג עונש עלת

 פיצוץ על שיף זאב הארץ כתב דיוזח
 אץ דיין, משה ״שר־הביטחון בעזה: הרחוב
 ומלא מודאג שהוא ניכר הפשע. למקום

 שמונה לפוצץ הוחלט קצר דיון לאחר זעם.
הרצח.״ בוצע בה בסימטה בתים

הש תושבי של גורלם אחרות: במילים
חב בידי רצח מעשי מבוצעים בהם כונות
 שר־הביטחון. של עצביו במתח תלוי לנים

 לצוזת עלול הוא ועצבני, זעם מלא הוא אם
 בחלחול שעשה כשם קולקטיבי עונש על

ובעזה.

 שר־ קבע בקול־ישראל, בהופיעו השבוע,
 ,אין החלטית: בצורה דיין משה הביטחון
 פיצוץ מעשי־חבלה. על וכוללת אחת תשובה

 אם גם אבל מרבים, אחד עונש הוא בית
 מכל יותר כי הוכח מוחלטת, ההרתעה אין

 מר־ השפעה כה עד לו היתד, אחר גורם
 לטי־ מתן־יד מפני האוכלוסייה על תעה.
רור.׳׳
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1 מרתיע זה מי את

ד ל ך*  העוב־ כל את מגלה דיין אין עו
כל- בצורה המוכיחות לו, הידועות דות *4
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רחוב. פעם ניצב שבמקום סימנים יישארו לא שעות תוך מההריסות. ולנקותו השטח את לגלח
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אחרים. וחפצים מזרונים נושאים תושבים נראים בתמונה לפנות. הספיקו לא אותו רכוש שרידי

שלמים. נשארו החשמל עמודי רק הפיצוץ. אחרי בעזה הרחובאחרי ־ שה
נהרסו. למעלה, בתמונה שלמים מדיין הנראים הבתים שלושת

הצבאי. המימשל עבור עבודות שביצע בית״דפוס היה זה ברחוב שנהרסו המיבניס אחד

לפג - עזה
הרחוב. בתי את

 שלמה מבני־ברק, היהודי הסוחר נרצח זה עזתי שברחוב בחנות
 להרוס הורה■ במקום, שר־הביטחון ביקר הרצח אחרי מייד לוי.

הבתים. של פיצוצם לפני הריק, הרחוב על שומר חייל נראה בתמונה

עו מהחיה בתים פיצוץ כי חד־משמעית כך
 עימו להתווכח הוא הנמנע מן מרתיע, נש
 שפורסמו הידועות העובדות אולם כך. על

 הטירור גל ההיפך. את בדיוק מוכיחות
 ישראל ובשטח המוחזקים השטחים בתוך

 אלא בתים, מפיצוצי כתוצאה הצטמצם לא
 בבתי הפיצוצים שרשרת והחמיר. התרחב

ביו הבולטת הדוגמה היא בחיפה המגורים
 כי ברור הצפון באיזור לפחות לכך. תר

 משיתוף־ נהנים החבלות שרשרת מבצעי
 להם הנותנים מקומיים שותפים עם פעולה

הביט שכוחות מבלי אותם והמסתירים יד
לתפסם. יוכלו חון

 של הקולקטיבי העונש היה אפיל• אבל
הוא הרתעה, של גורם מהודה בתים פיצוצי

הר של נוספים אמצעים יש ונפשע. פסול
 פסקי־דין כולם. את למנות צורך שאין תעה,
 ברוטאליים ואמצעים ריכוז מחנות מוות,

 מרתיעים עונשים להיחשב יכולים אחרים
בתים. מפיצוץ יותר
 עונש של בכיוון היא ההתדרדרות אם

הישי האסמים ענישת במקום קולקטיבי
ממצי של ההמצאה לכושר גבול אין רים,

ב גדושה ההיסטוריה ההרתעה. שיטות אי
כאלה. ממציאים של דוגמאות

★ ★ ★
דיווח לא איש

 ר,ט- על ההאשמות שהוטלו חדי ^
ת ל * פידוצי-רחירו■ג סולסטיביים עונשים \


