
בעולם
ארהי־ב

 חשמלי כיטא
למכירה
 החשמלי. הכיסא לו ציפה תיאורטית,

ה נמצא קלי ויליאם שסגן ברגע שכן
 בלתי וילדים נשים גברים, ברצח אשם שבוע

 (ראה מי־לאי, הויאט־נאמ בכפר חמושים
ה המוות לעונש צפוי היה הוא מסגרת)

זה. פשע על מגיע
 בעצמו כרגע נמצא המוות שעונש אלא

 זאת סימלה בארצות־הברית. מיתה בתהליך
 ויר־ מדינת שערכה כללית מכירה השבוע
 לכל למכירה הציעה בה המערבית, ג׳יניה

 חשמלי כסא :פריטים שני במחיר המרבה
טוב. במצב שניהם תלייה, ועמוד

חבי מזכרות שתי צלייה. לא ריפוי,
 המוות, עונש של פריחתו מתקופת אלו, בות

 מאונד- של המרכזי בכלא שנים זה ניצבו
ה מושל החליט עתה תיירות• כאתר סויל

 להדגיש המטרה: לגמרי. מהם להיפטר מדינה
המת ולענישה, לפשע המודרנית הגישה את

 תלייתו במקום הפושע, וריפוי בשיקום רכזת
צלייתו. או

פיליפס יצאנית
— היצאניות אחרי

שטראום פוליטיקאי
— הקריקטוריסטים —

אל/
גונזאלס יצאנית

והפיליטונאים —

 טבח במשפט גזר-הדין בעקבות ארה״ב ברחבי שפרצה השערוריה
בכפר-קאסם. הטבח לפרשת הדמיון את מחדש הבליטה מי-לאי,

 מ־ נפלם אשר האוטומאטי, טח־האש **
 את תסס — והרובים המיקלעים לועי

 גם המקרים. בשני — במפתיע הקורבנות
 הדרום־ בכפר וגם ,1956ב־ קאסם, בכפר

יותר מאוחר שנה 12 מי־לאי, ויאס־נאמי
 לכך הבלתי־חמושים האזרחים ציפו לא —

 נשים גברים באש. עליהם יפתחו שהחיילים
נש קאסם בכפר כאב. בזעקות צנחו וילדים

כולם נהרגו במי־לאי, בחיים. חלקם ארו
 פרק הגיע השבוע, נפש. ממאה למעלה —

 גזר־ מתן עם לסיומו, מי־לאי בפרשת נוסף
קלי. ויליאם סגן של במשפט הדין ■ ■ ■  האזרחים על האש שנפתחה רגע

ב הטרגדיות שתי התפתחו השלחים, .4
מקבילים. קווים

 המרוחקות פינותיה בשתי שאירעו למרות
 שנים מעשור כשיותר אסיה, של מזו זו

 נוכח לתמוה אלא אפשר אי ביניהן, מפריד
 בכפר הטבח בהשתלשלויות המוחלט הדמיון
המרוחקת. שבחיאט־נאם וזה — קאסם

ה על לשמור הצבא ניסה המקרים בשני
 טבח באשמתו. שלא בכך נכשל בשקט, עניין

שמצפו אמריקאי חייל כאשר התגלה מי־לאי
 בישראל, הפרשה. את גילה אותו נקף נו

עוב את לפרסם שניסה הזה העולם זה היה
 הצנזורה, על־ידי נחסם קאסם, כפר דות
 שתוצא חוקית, בלתי חוברת לפרסם איים
תג־ הצנזורה, לאישור שתובא מבלי לאור

 כל להסיר הפיקוד, שרשרת את לנתק הצבא
הממונים. מהדרגים אשמה

 בשני הקהל, דעת של הנסערת תגובתה
 בישראל, גם : דומה היא גם היתד, המקרים,
 קמת השבוע, בארצות־הברית וגם בשעתו,

הפשו החיילים את דופקים :אימים זעקת
הגנרלים. על לחפות כדי טים,

י■ !■ י■
 שני בין הבדל הסתמן שפאן, לא

הזע היתד, בארצות־הברית : המקרים
 ולא אין, בישראל, יותר. הרבה חמורה קה
 לצבא. שהתנגדו בציבור חלקים אז, היו

 המותקסות המטרות אחת בארצות־הברית,
 המימסד הוא השמאל, חוגי על־ידי ביותר

 מרה זעקה בקול השבוע יצאו אלו הצבאי.
 לשעיר המסכן הסגן את הפך זה שמימסד
כו מפקדיו, כל על לחפות כדי — לעזאזל

 צבא רמסכ״ל כיום ווסטמורלנד, גנרל לל
 הטבח ובעת ארצות־הברית, של היבשה

ב האמריקאיים הכוחות מפקד — 1968ב־
 גם שכחו לא החמס מזועקי רבים נאם.ויט

 הי־ חסטמורלנד של העליון שמפקדו להזכיר
בכ ארצות־הברית נשיא מאשר אחר לא נו

!■ ■י !■ובעצמו. בודו
תו ^ ד קו ת פ טי ר א  ה־ המפקד של ה

 הועבר — ניכסון ריצ׳ארד הנשיא עליון
 גזר־דינו, מתן עם מיד קלי, סגן השבוע

המשפט, עת כל נתון היה בו המעצר מבית

ל1א11דו שעירים
 רק חוקי. בלתי באורח הפרשה כל את לד,
בציבור. נודעה והפרשה המימסד, נכנע אז

■1 ■ ;■
של בזו גם קאסם, כפר כפרשת **
הרא בחוליות המשפט נסתיים מי־לאי ^

 ויליאם סגן הפיקוד. שרשרת של שונות
ה את שביצעה המחלקה מפקד היה קלי

 הוא במקום. האחראי הקצין היה הוא טבח.
 למאסר נגזר ודינו אשם, השבוע שנמצא זה

וזכו דרגתו איבוד פרך, עבודת עם עולם
שלו. הפנסיה יות

 שהעיד — מדינה צ׳ארלס סרן שלו, המ״ם
 מפורשת הוראה לקלי נתן כי במשפטו

 הועמד לא — וילדים בנשים לירות שלא
בעתיד. יועמד כי שייתכן אך לדין, עדיין

 האפשרות נשקלת לא כלל למג״ד, ביחס
■ ■ ■הזו.
 ה־ בין המגיד עוד נכלל ישראל, ך■
 המח״ט זאת, לעומת מפקדו, נאשמים. ^

אגו של לקנס זכה שדמי, (איסקר.) יששכר
 הרמטי כולל — שמעליו הדרגים אחת. רה

אשמה. מכל נקיים בכלל יצאו כ״ל
 בפורט־בנינג, שקרה מה גם בדיוק זה

 בתולדות ביותר הארוך במשפט ג׳ורג׳יה,
 השבוע. שנסתיים — ארצות־הברית צבא

שלטונת ניסו קלי, נגד החמור בגזר־הדין

 העיר־ הליכי גמר עד יישאר שם לדירתו,
 והקריאה הקהל, בדעת הסערה לאור עור.

 והשמאל, הימין מחוגי המושמעת לזכותו
 השחורים ומהפנתרים בייץ׳ ג׳והן מאגודת

 יזכה לא אם שגם להניח, סביר — יחד גם
מהנשיא. חנינה יקבל בעירעורים, קלי

ה מגורלו פחות לא שמעניין מה אולם
ש המוסרית העקרונית השאלה היא אישי,
ב כמו — המשפט בעקבות מחדש עלתה

 בארצות- היום כן שנה, 15 לפני ישראל
ל חייל של וחובתו זכותו שאלת :הברית

חוקית. בלתי פקודה למלא סרב
!■ י■ ■

ה —ך ל א ה ש ת ל  משפטי בעת לראשונה ע
 רק כי טענו הנאשמים כאשר נירנברג, > (

 נגדם טענו המאשימים ואילו פקודות, מילאו
 בלתי פקודות למלא לסרב חייבים היו כי

חוקיות.
ה ההצדקה כי שטענו רבים היו אז כבר
 כי העובדה היתד, נירנברג למשפטי יחידה

מנצ היתד, לוא במלחמה. הפסידה גרמניה
 בשם מכונים האנושות נגד פשעיה היו חת,

 מזכירים כיום לגיטימיים. הכרחיים אמצעים
 גנרל של מקרהו את בארצות־הברית רבים
ארצות־ד,ב צבא בידי להורג שהוצא יפאני

 — השנייה העולם מלחמת תום עם ,רית
ופעיל ישיר באופן אחראי שהיה בגלל לא

קלי סגן
שחור דגד

 — חייליו בידי שבוצעו מלחמה לפשעי
 ״על למניעתם. מראש שפעל שלא על אלא

 ווסט־ ״חייב הטוענים, טוענים זד״״ בסים
 קלי.׳׳ סגן של לצידו למשפט לעמוד מורלנד

 לאר־ ישראל בין נוסף הבדל מסתמן כאן
יש לטובת כולו והוא — צות־הברית

ראל:
 עקרונית כי נראה היום, של בישראל

זה. טיעון נתקבל
 נסיון עתה נעשה שבארצות־הברית בעוד

 שכאשר הרי הגנרלים, על לחפות ברור
 חוקיות בלתי פקודות בעזה חיילים ביצעו

הקצי עד הרמטכ״ל של הצלפתו הגיעה —
לנו אחראים שהיו ביותר הבכירים נים
נת לא אלו שקצינים למרות — וזה שא.

 שהיתר, הבלתי־חוקית, הפקודה את נו
אשמ בשטח. זוטרים מפקדים של יוזמתם

 היתד, הבכירים הקצינים של היחידה תם
 אלו זוטרים שמפקדים מראש וידאו שלא
 למרות — וזה כאלו. פקודות יתנו לא

ב אלא אזרחים, ברצח כלל מדובר שלא
חמורה. פחות הרבה התנהגות
ש כפי פעל הרמטכ״ל :נוספת עובדה

 אלא בגילוי, איום של לחץ תחת לא פעל
שלו. מיוזמתו

■ ■ ■
אי־ שעדיין אלא — ויפה סוב זד! ל

 : היא ור,בעילה הבעייה. את פותר גנו ^
 כאשר קרב, בשעת לנהוג, חייל יידע כיצד
ז כיצד חוקית? בלתי פקודה מקבל הוא
 ז חוקית בלתי פקודה הה

 אשר קלי סגן של הסופי גזר־דינו יהי
החמו הבעייה את פתר לא משפטו — יהי
 את לראות שלא קשה זאת, עם יחד רה.
ב גם — האפילה הפרשה בכל האור קו

העו האור קו — במי־לאי גם קאסם, כפר
 :האופל כל על בחשיבותו לה

חב אצל רק ייתכנו — כאלו משפטים
 רק ביסודן. ומוסריות בנפשן בריאות רות

 :ולהצביע לקום בית־המשפט יכול בקירבן
שחור.״ דגל מתנופף זו פקודה ״מעל

גרמניה
 הזוגות שלוש

והמיגיטטר
 לפחות לדבריו, — היה הוא בניו־יורק

 מצד נוראית סכינאית להתקפה קורבן —
 לבנה אחת ספרדיה, אחת — פרוצות שלוש
או ששדדו — כושית ואחת תמונות) (ראה
ה שר־הביסחון היה לארצו, בשובו תו.

 קורבן שטראוס יתף פרנץ לשעבר גרמני
 ציירי כל מצד נוראית פחות לא להתקפה

 לא זו. בארץ והפיליטונאים הקריקטורות
 הסצינה את מצא שלא מהם אחד היה

ה הממדים, וגדול החסון הגבר :משעשעת
ה שמשקלן חתיכות, לשלוש קורבן נופל

שלו. גופו משקל על בקושי עולה משותף
לה סירבו מהם רבים — מכל והגרוע

ו בחרוז באומר, — רמזו בסיפור, אמין
 תגובה היתה הזנותית ההתקפה כי — בקו
 של מצידו הוגנים לא מסחר נוהגי על

 פרנץ כי ספק אין כך, או כך שטראום.
לאח הפוקד הביש למזל קורבן נפל יוזף

 — העולם ברחבי מפורסמים אישים רונה
 ומד מכוניתו עם שנפל קנדי מטדי החל

ה בתאונת להבדיל, וכלד״ לים, כירתו
וייצמן. עזר של דרכים

צרפת
 חגורא הילד
שה נשלח לחופ

הפולי בשמיה ככוכב־שביט זינק הוא
 סארבן־ שז׳אן־ז׳אק מרגע צרפת. של טיים

 השבועון כעורך מתפקידו התפטר שרייבר
 לבחירות לעמוד על־מנת ל׳אקספרס, הנפוץ

נאנסי מאיזור הלאומית האסיפה ציר לתפקיד
כות לעושה ר,פך הוא — בהן וזכה —

 בעיתונות גם אלא בארצו, רק לא רות
 בפרלמנט זה במקומו שבן הבינלאומית.

 כמועמד אלא מפלגתו, כנציג לא זכה הוא
 בצרפת. תקדים חסרת תופעה — עצמאי
 לראשות לבחירות עצמו את העמיד כאשר

 לספק ממשיך שהוא תוך — בורדו עיריית
וגלויות־הלב העצמאיות בדיעותיו כותרות

לצמרת. בדרך שהוא היד, נראה —

 על־ידי נשלח השבוע בישכן. בעיטה
לחופ עמד, שבראשה הראדיקלית, המפלגה

צו אלא זו היתד, שלא מוגבלת. בלתי שה
 הסיבות: בישבן. בעיטה של מנומסת רה

 לא שמפלגתו והעובדה בבורדו כשלונו
הבחי לאחר בהנהגתו. מצבר, את שיפרה

 מושבים 14 עם נשארה האחרונות, רות
ל בניגוד ),487 (מתוך בפרלמנט עגומים
 מעמדה את תשפר כי האופטימית, נבואתו

 שהעלוהו תכונות אותן צרפת. רחבי בכל
 עתה, ■גרמו — ומקוריותו גילוי־ליבו —

 שפקדו הצרות לכל המפלגה, צמרת לדעת
הס ״בחופשתו,״ הבוחרים. להרחקת אותה

 סרבאן־ ייאלץ ״לא מפלגתי, דובר ביר
 וה־ הזהירות על־ידי מוגבל להיות שרייבר

 מפלגה.״ ממנהיג הנדרשות דיסקרטיות
 ג׳ורג׳ במפלגה, יריבו היה עדינים פחות

 חסרת ״קריקטורה אותו שכינה קלין, ברר,
ש נזונד, לר, של המדיני ועורכו אחריות,״

ובעק אלה, כינויים מחריב״. ״כוח כינהו
 הצביעו השבוע, מאונס, החופשה, בותיהם

דעי הסביר השביט. כוכב של דעיכתו על
 ב־ חריג היד, הוא :ממקורביו אחד זו כה

 הצער ולמרבית — בצרפת הפוליטי מימסד
ההצלחה.״ של ההצדקה אפילו לו היתד, לא

175315 הזה העולם


