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 כמיכתב אלה שורות לך כותב אני
 מן בהרבה חורג שהעניין מפני גלוי,

 בו מעורבים שכולנו אף האישי, התחום
ובישראלים. כבני־אדם — אישית

 רק לא שלגביהם עניינים יש יתר־על־כן,
הדי אף אלא מעשרדנבלה, היא השתיקה

בלחש. בור
 גינינו עמנו, של הארוכה בהיסטוריה

 שתקו כי על הגויים מבני וטובים רבים
 פעם לצעוק. צורך היה שבהם ברגעים

 הנוראה: השאלה בפינו עלתה פעם אחר
ה פ י א ״ ״ ? ם ת י י ה
 שפיוט ליפי, כעומק חש א:י

 זו תהיה אלינו. זו שאלה מופנית
 נחריש אם עמנו, כתולדות כנידה
כזאת. כעת אנחנו

 מיכתב זהו גלוי, מיכתב שזהו אף
. יך אל

אישית. אליך
האמנ לולא אליך, אותו מפנה הייתי לא

 לא וסביר. רגיש הגון, אדם שהנך תי
 כי סברתי לוא כלל, אותו כותב הייתי
 וקהה־ ציני המניין, מן פוליטיקאי אתה

 לכל קל תירוץ למצוא המסוגל חושים,
דבר.

 שאתה דבר, שקרה מפני לך, כותב אני
אישית. לו אחראי
ש דו״חות כך על שקיבלת מאמין אני
 בהם ושיש האמת, את תואמים אינם
המאו את רק לא מעיניך להעלים כדי

האח עומק את גם אלא כהווייתם, רעות
עליך. הרובצת ריות

להרי לשפיכות־דמים, אחריות
 קר, כדם חפיפ-מפשע כני-אדם גת

 אחר, שם לו שאין דכר לעריכת
זיכ כולנו כלכ המעורר זה מילכד
:כלהות של רונות
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חחיוה! תהיה
:טעמים משני זאת לך מציע אני

 כמעשה להחזיר כדי ראשית,
 חצי אמון את כזה ואנושי פשוט
היש הערכיים האזרחים מיליון

כדמוק כמדינת-ישראל, ראליים
 וכממשלת־יש• הישראלית רטיה
 סופית, יאכד זה שאמון לפני דאל,

 אפורה לשינאה מקומו את ויפנה
כשק.

 אזרחי הם אלה ראש־הממשלה, אדוני
 במים־ בחרו מהם ורבים־רבים המדינה,

ובך! לגתך
אנ של בליבם קרה 1976 במארס 30ב־
 לא אם שבר. היה נורא. דבר אלה שים

 שרק דבר — דרמאתי דבר מייד ייעשה
 — לעשותו יכול כראש־הממשלה, ה, ת א

 במידרון גוברת בתאוצה הדברים יתגלגלו
לעצרם. אפשרות עוד תהיה לא ושוב תלול,

 את ותראה שתשמע כדי שנית,
 ותת■ ועיניה אוזניך כמו הדכריס

 שאז מאמץ אני כילכך. מהם רשם
 שאליה המסקנה אותה אל תגיע

 השכוע ערכתי כאשר אני, הגעתי
הכ כמה כליוויית הזה הסיור את

רים.
היא: המסקנה
 כ- חקירה חקירה. להיות חייכת

 וכלתי־מתפשרת, אמינה עליון, דרג
 אשר הממלכתיים הכלים באמצעות

 לייצרם השכיל הישראלי החוק
כזה. מיקרה לצורך

 סביר ספק לכל מעל לקבוע כדי חקירה,
 בישראל הערביים בכפרים באמת אירע מה

גורלי. תאריך באותו
 את נתן מי בבירור לקבוע כדי חקירה,
 וכיצד הפקודות טיב היה מה הפקודות,

בוצעו. הן
 אם — האשמים את לאתר כדי חקירה,

 העמדתם את ולאפשר — אשמים יש
 רוצחי לדין בשעתו שהועמדו כפי לדין,

 ראש־ אז זה שהיה נזכור־נא כפר-קאסם.
 לדרישתנו להיענות שהחליט אמיץ, ממשלה

ה משתתפי את למישפט־צבאי ולהעמיד
ההיא. פעולה

 תהום של כרייתה את למנוע כדי חקירה,
 במדינה החיים העמים שני בין נוראה
הזאת.

 כדי הציבורית, ההיגיינה למען חקירה,
 וחם- הרת־אסון מוסרית הידרדרות למנוע

חדש. ישראלי דור בקרב רת־תקנה
 צה״ל, השחתת את למנוע כדי חקירה,

 ריקבון של מוקדים מועד בעוד לבער
 טוהר על מישמר מכל ולשמור מוסרי,
העיברי. הנשק

ה כדי חקירה, ת א באש תישא לא ש
 למעשים וההיסטוריה, העמים בעיני מה,

 האמת את יודע ושאינך בהם, רצית שלא
עליהם. האכזרית

ראש-הממשלה, אדוני
החו מחווה לעשות לך להציע בא אני
 שיהיה פוליטיקאים, של משיגרתם רגת
 ולאחריות אנושי לרגש פשוט ביטוי בה

כאחד. מדינאית
 לכפרים לנסוע לך מציע אני
 שם להיפגש כגליל, ועראכה סכנין

 כיקורי־ לערוך הציכור, ראשי עם
 ״יום הרוגי של ככתיהם תנחומים
ה עם דכרים להחליך האדמה״,

 ואם ששוחררו. והעצורים פצועים
 על זדי־פרחים להניח — תרצה
החללים. קיכרי
 הערבי ביום־הזיכרון זאת לעשות תוכל

 הגברים, למות ימים 40 במלאות המסורתי,
והילד. האשה

 עובדת ,23 בת שוואנה, חדיג׳ה •
בית.

 הרחק הכפר, בשולי סכנין, בכפר גרה
למ ועקלקלה. נידחת בסימטה המרכז, מן
 בצינעה חייה כל שירתה כיתות. שמונה דה
 הכינה הנפשות. 20 בת מישפחתה, את
בבית. טיפלה לבגדיה, דאגה אוכל, לה

 בשעה המישפחה התעוררה הגורלי ביום
 הכפר. במרכז יריות לשמע בבוקר 5.30
 סקרנות, אחוז שהיה המישפחה, מבני ילד
 המישפחה, אבי היריות. לכיוון מהבית רץ

 מישהו לשלוח ביקש הילד, לגורל שחרד
 לחדיג׳ה: אמר הוא הביתה. להחזירו כדי
באשה.״ יפגעו לא הם אשה. את לכי. ״את

טעותו. היתד, זאת
 מטר 50כ־ של במרחק יצאה. חדיג׳ה

ה ממרכז רחוק סימטה, באותה מביתה,
 קר, בדם באשה ירה חייל נורתה. כפר,

. קטן, ממרחק ר ו אח  כמה רצה היא מ
. ומתה. צנחה צעדים,

 במישפחתה ביקר לא הזה היום עצם עד
השילטונות. מנציגי איש
 בן וחקלאי פועל חאלליה, חדר •

 הוא גם סכנין, בכפר אחר באיזור גר ,24
הכפר. ממרכז רחוק

 ושתה בביתו ישב בבוקר 8.00 בשעה
 מטר הבית על ניתך לפתע אביו. עם קפה
 לחדרים חדרו בקירות, שפגעו כדורים, של

הגג. על דוד־השמש את ונקבו
 בת- זעקות. מבחוץ נשמעו שעה באותה

ה מהות את הבינה שלא מורה דודתו,
 לבית־ ללכת כדי מביתה ושיצאה עוצר

היא ונפצעה. ביתה בפתח נורתה הספר,

שלי לרגל בחו״ל, הייתי האדמה״ ב״יום
ה עניין את לשרת שנועדה קצרה חות

ה רק למלא יכולתי כך משום שלום.
ב לבקר המצפונית, חובתי את שבוע

ה קברי על זרים להניח הנפגעים, כפרים
 החללים, מישפחות עם ולשוחח הרוגים

ששוחררו. העצירים ועם הפצועים עם
 דבר לכל מאמין איני מאומן. חוקר אני

 לי נדמה מטבעי. ספקן אני לי. הנאמר
 של רבות בשנים שהתחדד חוש, לי שיש

ו אמת בין להבחין מיקצועית, עבודה
שקר.

 יום כאותו ושמעתי שראיתי סה
 סכיר, ספק לבל מעכר אותי, שיבנע

 חריגים האדמה״ כ״יום היו בי
הביט בוהות מצד כיותר חמודים

 הגכול מישמר המישטרה, — חון
 המחייכים — צה״ל גם ולצערי
מדוקדקת. חקירה
 שהובאו אומר הייתי מישפטית, בלשון

הע את המצדיקות ראיות-לכאורה לפני
 בעוון מסויימים, אנשים של לדין מדתם

מת (״שעליהן בלתי־חוקיות פקודות מתן
כ אי-החוקיות,״ של השחור הדגל נופף
 כפר־ במישפט הלוי בניימן השופט דברי

 — הריגה חמורה, גופנית חבלה קאסם),
רצח. גם ואולי

מיקרים: כמה הנה

 הנשים לעזרה. וזעקה הארץ על שכבה
הן. אף צעקו הסמוכים בבתים

 החוצה, חאלליה חדר חש הזעקות לשמע
 במרחק ששכבה הפצועה, בת־דודתו אל
 ירו חיילים מביתו. מטרים כעשרים של
 עזרה להגיש מנסה בעודו קר, בדם בו

במקום. בו ומת בראשו נפגע הוא לפצועה.
 מכבר לא מת ,27ה־ בן סעיד, אחיו,
 ל- נמסר לא־ברורות. בנסיבות בחיפה,

 נפטר שהוא המישטרה על־ידי מישפחה
 אם סעיד, של אשתו פיתאומי. מהתקף־לב

 קצר, זמן תוך לחדר. נישאה קטנה, לבת
בעלים. שני שיכלה

,27 בן טייח אכו־ריא, רג׳א •
 מיר־ על 10.30 בשעה עמד בנות, 4ל- אב

 בסכנין. צדדי ברחוב הוא גם ביתו, פסת
 על לעמוד אסור שבעוצר ידע לא הוא

קשה. ונפצע נורה הוא מירפסת.
 לבית־החולים. במכונית אותו לקח חברו
 על־ המכונית נעצרה סכנין מכפר ביציאה

ה אנשי כוחות־הביטחון. של מחסום ידי
 אף לעבור, למכונית לתת סירבו ביטחון
 אמרו הם אנוש. פצוע בה שוכב כי שראו
פצועים. פינוי לאפשר הוראות להם שאין

 כוחות־הבי- כי לשמוע תזדעזע בוודאי
 הביאו פקודתך, פי על הפועלים טחון,

 ביהודים, פגיעה של למיקרים אמבולנסים
 ערביים, פצועים בהם להסיע סירבו אך

 בפצועים לטיפול שהוא סידור כל עשו ולא
הכפרים. מבני

 לבית־ כשעה. המחסום ליד התעכב רג׳א
מת. הגיע בנהריה החולים

שמר ,22 בן דגים, מרעי ערי •

יאסי! מישפחת של המאולתר בבית־הקברותבפרחים זאת לומר
 הצייר הניחו הגליל, במרכז עראבה, בכפר

 )23( הצעיר החקלאי הפועל של קיברו על זר־פרחים יבי והמשורר אבנרי אורי קדר, דן
 אבחנה ללא באש פתחו צה״ל חיילי כאשר ביום־האדמה, שנהרג יאמין, מוחמר חיר
 משמאל: בכלי־התיקשורת. ללא־הכר סולף שמהלכה בהתכתשות הכפר, תושבי על

 הכתובת את נשא הזר המערך. איש נעאמנה, מחמוד הכפר, של המועצה ראש
 של קבריהם על זרים בשבת הניחו השלושה לזיכרם.״ כבוד משותפים, חיים ״למען
אישית הזדהות של כ״אקט על־ידי שהוגדר במעשה הגליל, בכפרי ההרוגים חמשת
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